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Anotace 

Každý stát potřebuje k úhradě svých výdajů finanční prostředky, které zároveň 

pokryjí jeho zabezpečení a funkci. Tyto finanční prostředky naplňují rozpočty obcí, krajů a 

státní rozpočet. Jsou mimo jiné v souladu se zákonnými předpisy a slouží k úhradě výše 

zmíněných potřeb státu včetně jeho občanů. Jedná se o daně, poplatky, cla a které jsou 

ukládány zákonem a jsou zdrojem téměř veškerých příjmů skoro všech států.  Tyto 

zákonem stanovené daně a poplatky mají za povinnost odvést plátci, kterým zákon vyměří 

výši částky určenou k odvodu. 

Momentálně politická a ekonomická unie stále více vyžaduje jisté sjednocení 

daňové soustavy. Nejedná se však o úplnou harmonizaci všech daní nebo stejné vymezení 

základních sazeb daně. Evropská unie vytváří jednotný trh a daňové přiblížení je jeho 

nezbytnou podmínkou. Postupném sjednocování daní, chce Evropská unie zamezit, aby 

daně nebyly překážkou pro volný pohyb osob, služeb a kapitálu. V Evropské unii nejvíce 

postoupily daně z přidané hodnoty. 

Klíčová slova: daň, fyzická osoba, inkaso, právnická osoba, předpis daně, společné 

zdanění manželů, zdaňovací období,  

Seznam zkratek: FO, OSVČ, PO, Sb, SZM, ZO 

 

Anotation 

 Every state needs financial resources for reimbursement outlays, what also fill its 

security and function. These financial resources complete the budgets of muncipalities, of 

regions and of state budget. They are also in accordance with the statutory  provisions and 

they serve for reimbursement above mentoined needs of state including its citizens. It 

transacts about taxe charges, duties, what are imposed by law and tehy are the source of 

almost all profits of almost all states. These taxes and charges are determined by law have 

an obligation to give to prayer, who the law levies the size of amount for the tax payment. 

At the moment the political and economical union requires still more some 

unification of taxing system. But it is not the full harmonization of all taxes or the same 



 

 

demarcation of the principal tariffs of tax. The European Union constructs the united 

market and the tax proximity is its necessary condition. The European Union wants to 

avoid of the gradual unification of taxes to taxes wouldn´t the difficulty for the free 

movement of persons, services and capital. The most increasing taxes in the European 

Union were taxes from VAT. 

Key words: tax, natural person, encashment, juristic person, precept, joint taxation of 

married couples, tax period 

List of abbrevations: NP, self-employed, JP, digest, JTMC, TP,  

 

 

 

 



 

 

 

1. Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Teoretická východiska ............................................................................................................. 2 

2.1 Základní pojmy, daně dnes a jejich podstata .................................................................... 2 

2.2 Funkce daní ....................................................................................................................... 3 

2.3 Principy daní ..................................................................................................................... 3 

2.4 Daňová klasifikace ............................................................................................................ 6 

2.5 Třídění daní ....................................................................................................................... 6 

2.6 Daňový příjem .................................................................................................................. 7 

3 Rozbor daňové výtěžnosti ........................................................................................................ 8 

3.1 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných .......................................... 8 

3.2 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ........................ 12 

3.3 Daň z příjmu právnických osob ...................................................................................... 15 

3.4 Silniční daň ..................................................................................................................... 18 

4 Vyhodnocení .......................................................................................................................... 23 

4.1 Daň z příjmu fyzických osob .......................................................................................... 23 

4.2 Daň z příjmu právnických osob ...................................................................................... 23 

4.3 Daň silniční ..................................................................................................................... 24 

5 Závěr ...................................................................................................................................... 25 



Tomáš Holienčin: Daňová výtěžnost za období 2005 - 2009 

2010  1 

 

1. Úvod  

 Nyní se daně a jejich úloha vyskytují ve formě peněžní ,  povinné platby a jsou 

vybírány státem do státního rozpočtu. Jedná se tedy o vybírání do rozpočtů obcí, krajů a 

státního rozpočtu. Příjem státního rozpočtu představuje tedy čerpání části důchodu, který 

vytváří fyzické i právnické osoby. 

 Téma „Daňová výtěžnost za období 2005 – 2009“ je velice obsáhlé, proto je praktická 

část bakalářské práce zaměřena pouze na některé typy jednotlivých daní. Také poukazuji, že 

český statistický úřad dosud nevydal rozbor daňové výtěžnosti za rok 2009, proto zohledňuji 

pouze kalendářní roky 2005, 2006, 2007 a 2008. 

  Pro zpracování tématu jsem si vytyčil následující body: 

 1) Detailní průzkum tématu. 

   - Hrubé rozvrhnutí tématu od úvodu po závěr. 

 2) Vhodný výběr literatury. 

  - Návštěva městské knihovny, detailní průzkum webových stránek. 

 3) Výběr a rozvrhnutí vhodných informací pro jejich následné zpracování. 

- Výběr potřebných knih a výsledků součtových uzávěrek 

k prostudování. Literatura zároveň poslouží k užití přesných definic. 

 4) Volba grafického zpracování. 

  - Vypracování tabulkových údajů a jejich následné převedení do grafů. 

 5) Fáze implementace 

-  Vložení výsledků statistického údaje, textů, integrace tabulek a grafů do 

dokumentu. Slohová tvorba. 

Cílem mé bakalářské práce je stručný úvod charakteristik jednotlivých druhů daní a 

předložit statistické výsledky daňové výtěžnosti za uplynulá období včetně grafického 

znázornění v procentuálním indexu. 
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2.  Teoretická východiska  

2.1 Základní pojmy, daně dnes a jejich podstata  

Fyzická či právnická osoba, které je daň uložena ze zákona, je nazývána: 

- Poplatník daně 

- Plátce daně 

Poplatník daně je ten, který platí daň ze svého předmětu daně (příjmy, majetek nebo jeho 

úkony)  

Plátce daně je ten, který odvádí správci daně,  sraženou nebo vybranou daň od 

poplatníků.  

Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 

neúčelovostí a neekvivalentností. Ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na 

plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých 

okolnostech, např. darování nebo dědění. [8] Stát ze svých aktivit nemůže pokrýt spotřebu 

svých rozpočtů, rozpočtů obcí, krajů a veřejných výdajů. Proto daň představuje odběr 

finančních prostředků poplatníka daně. Vše je uskutečňováno na základě zákona.  

Daň je neúčelová, jelikož nikdo nevíme, v okamžiku zaplacení, co z ní bude 

financováno. Víme jen, že při jednorázovém či opakovaném zaplacení daně, jsou peníze 

odvedeny do státního rozpočtu, který financuje jednotlivé druhy veřejných výdajů.  

Daň je nenávratná, proto tedy nemůžeme předpokládat, že po zaplacení daně nevzniká 

nárok poplatníkovi daně na její návratnost, na rozdíl od půjčky, kdy se majetek nebo finanční 

prostředky vrací zpět.  

Sazba daně je algoritmus, daným zákony, prostřednictvím kterého se ze základu daně 

stanoví velikost daně. 

Základem daně se rozumí předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách. Těmito 

měrnými jednotkami jsou buď jednotky fyzické (kus, metr čtvereční, litr apod.), nebo - častěji  

jednotky peněžní (Kč). Od způsobu vyjádření základu daně v peněžních nebo měrných 

jednotkách se pak odvíjí typ použité sazby daně. 
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Daňovým subjektem je osoba, ať již fyzická nebo právnická, která je podle daňového 

zákona povinna odvádět nebo platit daň 

Předmětem daně se rozumí ta skutečnost, na kterou se daň váže, která je podrobena 

zdanění. Předmětem daně tak může být například důchod (příjem), majetek, spotřeba, převod 

práv, atd. 

2.2 Funkce daní  

 Daně plní funkci:   

1) fiskální (alokační)  

2) redistribuční  

3) stabilizační funkce 

Ad1) Fiskální funkce je historicky nejstarší a také nejdůležitější funkcí. Získává 

finanční prostředky do veřejného rozpočtu, ze kterého jsou financovány veřejné statky, jako 

například investice do armádní složky a policie. Tyto veřejné statky dělíme na: 

- Čisté a veřejné - jedná se o statky, u nichž je sdílen užitek jednou skupinou, 

charakterizují nedělitelnost spotřeby (např. stavba silnic a dálnic, veřejné osvětlení 

atd.) 

- Smíšené a soukromé - jedná se o statky, jejichž užitek je dělitelný jednotlivci (např. 

školství, galerie, veřejný park atd.)  

Ad2) Redistribuční funkce vychází z progresivních vlastností některých daní, tzn. 

přerozdělování daní na základě výše příjmů důchodů do veřejných rozpočtů.  

Ad3) Stabilizační funkce – slouží jako stabilizátor ekonomiky. Díky této funkci 

dochází ke zmírnění   následků cyklických výkyvů v ekonomice. Je využita k dosažení 

zaměstnanosti, vyrovnání cenových rozdílů a pro udržování čistého životního prostředí.  

Velkou stabilizační funkci má daň z příjmu fyzických osob, která je v tomto směru velice 

progresivní.  Zanedbatelnou stabilizační funkci mají například majetkové daně.  

2.3 Principy daní  

U daňových principů je nutno určit požadavky na správnost jednotlivých daní i na daňový 

systém jako takový. V současnosti jsou názory ekonomů i laiků na daňové systémy a na daně 
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výsledkem vývoje několika tisíciletí. Mluvíme tu o daních, které jsou více či méně 

aplikovatelné a o změnách, které jsou žádoucí či nikoliv. Jsou to požadavky na stavbu 

daňového systému. 

Odborná literatura uvádí několik desítek daňových principů, ze kterých uvádím několik 

následujících: 

Princip daňové pružnosti.  Tento princip je využíván na základě stanovení daňového 

zatížení. Je určen z daňových výnosů v daném roce i z let minulých. Zdanění se tedy určuje na 

základě výše daňových výnosů v minulých letech.  Hlavním faktorem, který pružnost daňové 

soustavy omezuje, je reflexe na daňové úpravy. 

Princip dostatečné daňové výnosnosti. Stát musí dostatečně zabezpečit své příjmy. 

Nízké daně jsou sice velmi oblíbené, ale nezajistí pokrytí veškerých státních výdajů. Vysoké 

daně snižují zájem o podnikatelské aktivity a tvoří kritiku politiky státu. Optimalizační řešení 

je proto častým sporem politiků a významných tuzemských i zahraničních ekonomů.  Státním 

záměrem je proto podpořit vznik nových podnikatelských záměrů a jejich následnou realizaci.  

Princip daňové neutrality. Tento princip je založený na konceptu neutrality daní, 

tzn., že nemá ovlivňovat rozhodování o budoucím podnikání. Nespočívá proto v určení (dle 

tohoto principu) cíle podnikání, druhu činnosti, nebo podnikatelského záměru.  

Princip daňové univerzality. Zdanění musí platit všeobecně shodně pro všechny. 

Vyznačuje se rovněž jeho jednoduchostí. V daňovém zákoně musí platit co nejméně výjimek.  

Princip daňové spravedlnosti.  Daně je možné považovat za spravedlivé, pokud 

odpovídají představám o rozdělení jednotlivých typů daní podle výše příjmů a adekvátním 

užitkům spotřeby veřejných statků. Princip daňové spravedlnosti klade nárok na správnost 

redistribuce.  Podle daňové teorie se u nás vyskytují dva principy spravedlivého danění: 

- princip užitku 

- princip platební schopnosti 

Princip užitku vypovídá o tom, že daně jsou spravedlivé tehdy, když poplatník 

odvede odpovídající část peněz do státního rozpočtu, který odpovídá jeho užitkům spotřeby 

veřejných statků či služeb. Princip tedy vychází z toho, že poplatník je na tom stejně před 

zdaněním, jako po zdanění.  Stavíme se tedy před základní problém. Není totiž jasné, kdo 

z poplatníků čerpá více státních výdajů a kdo by tím pádem měl odvádět vyšší daně. Zda 

chudí, kteří potřebují sociální a ochranné zabezpečení, které si nejsou schopni zajistit sami, 
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nebo bohatí, kteří si dokážou zajistit svoji bezpečnost sami v obavách o svá velká jmění.  

Tento princip se dá aplikovat pouze do některých druhů daní, jako je například daň 

z nemovitosti, kde si poplatník daně platí za infrastrukturu a tím vlastně přispívá ke 

zhodnocení své nemovitosti. 

Princip platební schopnosti vypovídá o tom, jak by měli poplatníci daně platit. Jedná 

se především o jejich schopnosti a platební kapacity.  Aby vše se správností fungovalo, máme 

dva další termíny, které musí v pojetí spravedlnosti platit: 

- princip horizontální spravedlnosti 

- princip vertikální spravedlnosti 

Princip horizontální spravedlnosti.  V tomto principu zohledňujeme dva jednotlivce, 

kterým má být vyměřená stejná daň. Ovšem za předpokladu, že mají stejnou výši důchodu, 

spotřeby, majetku, apod. To znamená uložit shodnou daň dvěma stejně schopným či 

produktivním lidem. 

Princip vertikální spravedlnosti. Zde se poukazuje na jedince, který má vyšší příjem 

důchodu a spotřeby, nebo více majetku. Stát proto zohledňuje pouze tyto jednotlivé aspekty, 

dle kterých je vyměřena výše odvedené daně. Avšak volný čas, jako vnější příznak 

nezohledňuje. 

Princip daňové efektivnosti. Tento princip vyjadřuje co nejmenší náklady na daňový 

systém. Mluvíme tedy o maximalizaci daňových výnosů a při minimalizaci výše nákladů 

s tím spojených Poplatníky odvedenou čistou daň do státního rozpočtu nepovažujeme za 

náklad na daňový systém. Čistá daň je pro uspokojení veřejných potřeb. Náklady s daňovým 

systémem dělíme do dvou skupin: 

- administrativní náklady 

- nadměrné daňové břemeno (neboli ztráta mrtvé váhy) 

V zaplacené dani, kterou poplatník odvede, jsou zahrnuty administrativní náklady a 

nadměrné břemeno daně. Čistá daň proto netvoří částku, kterou ve skutečnosti odvedeme, 

ale je ochuzena o administrativní náklady a břemeno daně. 

Nadměrné daňové břemeno vzniká v důsledku cenové nestability. Prodávající i 

kupující nesou břemeno daně.  Jedná se o snížení užitku z prodeje, nebo zvýšení nákladů na 

pořízení již zdaněného statku. Jednotlivé subjekty se proto snaží dosáhnout jakési rovnováhy. 
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2.4 Daňová klasi ikace   

Klasifikace daní představuje roztřídění daní do jejich skupin podle předem 

vymezených kritérií. [8] Vzhledem k mnoha možnostem, dle kterých lze nahlížet na daně a 

mnoha rozdílným typům daní, které existovaly jak v minulosti, tak i v současné době a 

rozdílné daňové legislativě v jednotlivých státech, může být počet jejich třídění 

neohraničený.V několika skupinách klasifikací daní se mohou vyskytovat tytéž daně. Některá 

členění daní mají význam pro každodenní praxi. Další vyplývající z hlubší analýzy zdaňování 

a jeho důsledků. Institucionální třídění daní slouží zejména k mezinárodním korporacím. [9]  

2.5 Třídění daní  

Dle tohoto třídění můžeme daně dělit na: 

- daně přímé [7] 

- daně nepřímé [7] 

Daně přímé jsou vyměřeny poplatníkovy na základě výše jeho důchodu nebo četnosti, 

či hodnotnosti jeho majetku. Proto se předpokládá, že jejich výše je stanovena na úkor 

důchodu osoby, která se jim nemůže vyhnout. Nemůže je ani jejich část přenést na jiné 

ekonomické subjekty.  Poplatník této daně si daň mnohdy vypočítá sám a rovněž ji, i sám 

odvede. Tyto daně jsou adresné. Přímé daně dělíme dále na důchodové, neboli příjmové a 

majetkové.  

Daně nepřímé jsou placeny a zahrnuty v cenách zboží, či služeb, pronájmů nebo 

převodů. Rozhodujícím momentem zdanění je samotný akt, který vzniká při nákupu či 

spotřebě komodity. Tyto daně jsou vyměřeny ve stejné výši pro osoby s rozdílnými 

důchodovými příjmy či bohatstvím. Nerespektují majetkovou ani důchodovou situaci osoby. 

Tyto daně jsou neadresné, tzn., že osoba, která si například koupí pohonné hmoty u čerpací 

stanice, častokrát ani neví, jakou výši daně odvedla. Nepřímé daně nazýváme i jako spotřební 

daně, které se dále dělí na všeobecné daně a akcízy.  

- Všeobecné daně  - jsou uvalovány na různě velké skupiny výrobků nebo služeb [13] 

- Akcízy – jsou uvalovány jako jednotková daň na vybrané komodity [13] 
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2.6 Daňový příjem  

Daňový příjem, je ve skutečnosti objem příjmů z výnosu daní z příjmů fyzických i 

právnických osob, z výnosu daní z nemovitosti a výnos z daně z přidané hodnoty. V této 

příjmové třídě jsou i poplatky a odvody v oblasti využívání životního prostředí, místní 

poplatky a také příjem ze správních poplatků. [10] 
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3.  Rozbor daňové výtěžnosti  

Cílem daňové výtěžnosti je definice statistického údaje, ve kterém se následně 

vyskytují daně přímé i daně nepřímé. Tento statistický údaj vyhodnocuje průběh hospodaření 

fyzických i právnických osob ve finančních i kapitálových společnostech. 

V rozboru se dále zaměřím na podrobnou analýzu daní přímých a to zejména: 

1) Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných  

2) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

3) Daň z příjmu právnických osob 

3.1 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných  

 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je fyzická osoba, která má příjmy 

z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ proto může být například 

živnostník, soudní znalec, samostatně výdělečně činný umělec a podobně. [13] 

 Poplatník daně z příjmu fyzických osob je fyzická osoba, mající bydliště na území 

České republiky nebo se zde obvykle zdržuje a má daňovou povinnost, která se vztahuje, jak 

na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v zahraničí. 

 Předmět daně z příjmu fyzických osob jsou: 

1) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 zákona č. 586/1992 Sb) [4] 

2) Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§7 zákona č. 

586/1992 Sb) [4] 

3) Příjmy z kapitálového majetku (§8 zákona č. 586/1992 Sb) [4] 

4) Příjmy z pronájmu (§9 zákona č. 586/1992 Sb) [4] 

5) Ostatní příjmy (§10 zákona č. 586/1992 Sb)  [4] 

Plátce daně je právnická nebo fyzická osoba, která sráží poplatníkovi povinné 

odvody, které plynou ze zaměstnaneckého poměru, (pouze dle §6 zákona č. 586/1992 Sb). 

[10] 
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Sazba daně. Progresivní sazba daně z příjmů se od 1.1.2008 změnila na lineární, tzn., 

že daň je pro všechny FO platící daň z příjmů stejná, a to 15%. Od 1.1.2009 měla být sazba 

daně snížena na 12,5%. Změna zákona však byla na poslední chvíli zrušena. [10] 

Tabulka 1 - Vývoj inkasa na dani z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných v letech 2005 až 2008    
v mil. Kč 

ROK 2005 2006 2007 2008 

Daňové inkaso 26.583 17.854 17.003 17.749 

Předepsáno 26.661 17.847 17.150 18.065 

Výtěžnost v % 99,7 100,0 99,2 98,3 

 

Finanční úřady musely zpracovat cirka 2.340.600 podaných daňových přiznání,  

společné zdanění manželů činilo více než 945.400 počet daňových přiznání. 

Následující graf vyobrazuje předepsanou daň a inkasní výběr z let 2005 - 2008 v mil. 

Kč.  

 

Obrázek 1 - Inkasní graf daně a předepsaná daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných za rok 
2005 – 2008 v mil. Kč. 

 Daňové inkaso za rok 2005 bylo z hlediska daňového předpisu nejpříznivější, protože 

byl legislativně zaveden poprvé statut minimálního vyměřovacího základu daně. U poplatníka 
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s příjmy podle §7 musí základ daně podle §5  a 23 činit alespoň 50% částky,  která se stanový 

jako součin všeobecného vyměřovacího základu, který byl stanoven na částku 107.300 Kč. 

 Rapidní pokles daňového předpisu za zdaňovací období 2006 pravděpodobně 

zapříčinilo zavedení legislativní úpravy týkající se daňového zvýhodnění na vyživované děti 

s poplatníkem žijící ve společné domácnosti. Tato legislativní změna je převratná, protože 

umožňuje výplatu daňových bonusů.  

U této daně byl v kalendářním  roce 2008 (za zdaňovací období 2007) zaznamenán 

nepatrný přírůstek celorepublikového inkasa o 746 mil. Kč, ačkoliv byl v roce 2008 u 

finančních úřadů zaznamenán nejvyšší přírůstek počtu případů společného zdanění manželů 

(dále jen SZM).  

  SZM využilo okolo 4.800 nerezidentů (osoby, mající omezenou daňovou povinnost, 

která se vztahuje pouze na jejich příjmy v daném státě) České republiky. Z výsledků statistik 

vyšlo také najevo, že SZM v kalendářním roce 2008 uplatnilo více než 664.300 poplatníků, 

kteří měli pouze příjem dle §6 (tzn. ze zaměstnaneckých poměrů). Podíl zaměstnanců se SZM 

činil téměř 70%. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) představují zbylých 

30%. 

Inkaso z daně příjmů fyzických osob podávajících přiznání bylo pro rok 2006 a 2007 

mimořádně příznivé. Z těchto důvodů byly odhady inkasa z daně příjmů fyzických osob pro 

kalendářní rok 2008 hodně vysoké. Ve skutečnosti tomu tak nebylo. Zapříčiněno tomu bylo 

díky vlivu SZM a objemem uplatněných nezdanitelných částí základu daně dle §15 (tj. 

zaplacené pojistné na penzijní připojištění, soukromé pojistné na životní pojištění a úroky ze 

stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů). Fyzické osoby více investovali do produktů 

životního zabezpečení, nebo do produktů zajišťujících vyšší životní standard v pozdějším 

věku. 

Jiný faktor, který snížil inkaso, byl pokračující nárůst celkové částky daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti. V kalendářním roce 2008 byl tento nárok na 

uplatnění o zvýhodnění v celkové výši 7.600 mil. Kč, u meziročního zvýšení cirka o 312 mil. 

Kč. 
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Tabulka 2 - znázorňuje index vývoje inkasa daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných  za  
období 2005 - 2008 

Index vývoje inkasa za uplynulá období v % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

67,16 95,23 104,39 

Tento graf vyobrazuje procentuální rozdíly indexu vývoje.  

 

Obrázek 2 - Index vývoje inkasa daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných za období        
2005 – 2008 v % 

Z výše uvedených grafů a tabulek jsou rozpoznatelné rozdíly inkas daní za uplynulá období. 

Pro informaci tedy uvádím, kolik tyto rozdíly činily v průběhu srovnávacích let. 

Tabulka 3 - Inkasní rozdíly daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných  v letech 2006/2005, 
2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil. Kč 

Inkasní rozdíly v letech: 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

-8.729 -851 746 
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Obrázek 3 - Inkasní rozdíly daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných  v letech 2006/2005, 
2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil Kč 

Inkasní rozdíly tohoto období jsou velmi skokové. Nasvědčuje tomu tabulka č.3 a 

následné grafické vyobrazení. 

3.2 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků odvádí  

zpravidla zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu a zaměstnavatel jim sráží 

povinné odvody, které odvádí příslušným organizacím (Finanční úřad, zdravotní pojišťovny a 

okresní správa sociálního zabezpečení). 

V roce 2008 došlo poprvé od zavedení platné daňové soustavy (1993) k meziročnímu 

poklesu celorepublikového inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků téměř o 11 208 mil. Kč. Příčinu uvedeného vývoje je možné nalézt 

zejména v legislativních úpravách zákona o dani z příjmu, provedených zákonem 

č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zavedením jednotné 15 % sazby 

ze superhrubé mzdy a „zastropováním“ základu daně ve výši maximálního vyměřovacího 

základu pro veřejnoprávní pojistné, došlo ke snížení daňového zatížení u zaměstnanců 

s vyššími příjmy. Další snížení inkasa způsobilo podstatné zvýšení slev na dani (§ 35ba) 

a částek daňového zvýhodnění spolu s vyšším daňovým bonusem (§ 35c) od 1. 1. 2008. 
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Z činnosti správců daně vyplynulo, že zejména menší zaměstnavatelé, 

kteří zaměstnávali své zaměstnance -rodiče za minimální mzdu, neodváděli v roce 2008 žádné 

zálohy na daň, ale naopak žádali správce daně o „vrácení“ bonusů. 

Komplikace a překážky výkonu správy daně na tomto druhu příjmu jsou ze strany 

správců daně spatřovány ve vysoké chybovosti zaměstnavatelů při vyplňování vyúčtování 

daně, zejména pak v souvislosti s vykazováním daňových bonusů. Počet zaměstnavatelů 

podávajících vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků se pohybuje kolem hodnoty 300 000. Podíl elektronicky podaných vyúčtování 

je zatím nízký. 

Tabulka 4 - Vývoj inkasa na dani z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků v letech 2005 – 2008 
vykazuje v mil. Kč 

ROK 2005 2006 2007 2008 

Daňové inkaso 110.662 111.633 126.388 115.180 

Předepsáno 109.067 110.989 125.031 115.239 

Výtěžnost v % 101,5 100,6 101,9 100,1 

Z následujícího grafu je patrný přehled předepsané daně a inkasní výběr z let 2005 - 2008 

v mil. Kč 

 

Obrázek 4 - Inkasní graf daně a předepsaná daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 
za rok 2005 – 2008 v mil Kč 



Tomáš Holienčin: Daňová výtěžnost za období 2005 - 2009 

2010  14 

 

 

V další tabulce analyzuji Index vývoje inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků. 

Tabulka 5 - Znázornění indexu vývoje inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků za období 2005 – 2008 

Index vývoje inkasa za uplynulá období v % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

100,88 113,21 91,13 

 

Tento graf poukazuje na procentuální rozdíly indexu vývoje. Je nutné podotknout, že 

oproti dani z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných, má daň z příjmu 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v podstatě mnohem menší 

procentuální rozdíly.  

 

Obrázek 5 - Index vývoje inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za období 
2005 – 2008 v % 

 

 Další tabulkou lze vyjádřit inkasní rozdíly za námi sledovaná období v hodnotové 

částce. Jedná se tedy o mil. Kč. 
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Tabulka 6 - Inkasní rozdíly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v letech 
2006/2005, 2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil Kč 

Inkasní rozdíly v letech: 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

971 14.755 -11.208 

 

Obrázek 6 - Inkasní rozdíly z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v letech 2006/2005, 
2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil. Kč 

  

3.3 Daň z příjmu právnických osob 

Poplatníci daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami Dále poplatníkem daně jsou osoby, které jsou organizační složky státu podle 

zvláštního právního předpisu. [4] 

 Předmět daně z příjmu právnických osob jsou: 

1) Příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li 

stanoveno jinak. [4] 

Sazba daně za zdaňovací období roku 2010 činí nově 19%.  V předchozích letech 

tomu bylo jinak. V roce 2009 sazba činila 20%. Od sledovaných let dle zadání bakalářské 

práce, tj. zdaňovací období roku 2005 – 2008 sazba daně činila 24%.  Lze tedy vycházet ze 
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stálé sazby, proto se ve sledovaných zdaňovacích obdobích, inkaso a předpis daně pohybuje 

téměř bez rapidního vychýlení. [4] 

Tabulka 7 - Vývoj inkasa na dani z příjmů právnických osob v letech 2005 – 2008 vykazuje v mil. Kč 

ROK 2005 2006 2007 2008 

Daňové inkaso 137.432 128.865 155.674 173.590 

Předepsáno 136.354 128.314 155.325 172.620 

Výtěžnost v % 100,8 100,4 100,2 100,6 

V grafu je znázorněn vývoj daňového inkasa a předpisu daně za období 2005 – 2008 

Obrázek 7 - Inkasní graf daně a předepsaná daň z příjmu právnických osob za rok 2005 – 2008 v mil Kč 

Na této dani vybraly finanční úřady v České republice v roce 2008 nejvyšší částku 

inkasa daně z příjmů právnických osob. V meziročním srovnání 2008/2007 se inkaso zvýšilo 

o 17 916 mil. Kč, tj. o 11,5 %. Avšak v důsledku reakce některých daňových subjektů 

na počínající projevy celosvětové krize v závěru roku 2008 již nebylo dosaženo zatím 

nejvyšší úrovně meziročního růstu let 2007 a 2006, kdy nárůst inkasa dosáhl 26 809 mil. Kč, 

tj. 20,8 %. 

Nárůst inkasa daně z příjmů právnických osob v roce 2008 nejvýrazněji ovlivnilo 

doznívání příznivého vývoje české ekonomiky v předchozích letech 2006 a 2007. Daň a z ní 

vycházející výše záloh splatných v roce 2008 odrážela výsledky hospodaření dosažené v roce 
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2007 a část záloh splatných před lhůtou pro podání daňových přiznání za rok 2007 výsledky 

hospodaření roku 2006. V závěru roku 2008 již začal inkaso ovlivňovat narůstající počet 

žádostí o stanovení záloh jinak a žádostí o posečkání s placením daně. Bylo to reakcí 

daňových subjektů z odvětví nejvíce postižených počínajícími projevy celosvětové 

hospodářské krize na očekávané snížení daňové povinnosti za rok 2008, respektive 

na platební neschopnost, která měla v řadě případů za následek zahájení insolvenčního řízení. 

Podstatná část daňových subjektů postižených hospodářskou krizí, u nichž došlo k výraznému 

poklesu daňové povinnosti, však možnost zreálnění záloh na daň za rok 2008 nevyužila. 

Tabulka 8 - Znázornění indexu vývoje inkasa daně z příjmu právnických osob  za období 2005 – 2008 

Index vývoje inkasa za uplynulá období v % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

93,76 120,8 111,5 

 

 

Obrázek 8 - Index vývoje inkasa daně z příjmu právnických osob za období 2005 – 2008 v % 

V oblasti správy daně z příjmů právnických osob v roce 2008 dále vzrostly nároky na 

finanční úřady, zejména v důsledku zvýšení počtu podaných daňových přiznání (z 307 986 za 

ZO započatá v roce 2006 na 320 059 případů za ZO započatá v roce 2007). Tento vliv byl sice 

částečně eliminován nárůstem počtu daňových přiznání podaných elektronicky (z 5 126 za 

ZO započatá v roce 2006 na 6 875 případů za ZO započatá v roce 2007) avšak jejich podíl na 
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celkovém počtu podaných daňových přiznání (z 1,66 % za ZO započatá v roce 2006 na 2,15 

% za ZO započatá v roce 2007), zatím není adekvátní prostředkům vynaloženým na vytvoření 

a aktualizaci programového vybavení v rámci aplikace „Elektronická podání pro daňovou 

správu“. 

Tabulka 9 - Inkasní rozdíly daně z příjmu právnických osob v letech 2006/2005, 2007/2006, 2008/2007 
znázorňuje v mil Kč 

Inkasní rozdíly v letech: 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

-8.567 26.809 17.916 

 

 

Obrázek 9 - Inkasní rozdíly z příjmu právnických osob ze v letech 2006/2005, 2007/2006, 2008/2007 znázor ňuje 
v mil. Kč 

3.4 Silniční daň 

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která: 

1) Je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel 

a je zapsána v technickém průkazu. [4] 

2) Užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel 

osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož 

provozovatel je odhlášen z registru vozidel. [4] 
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3) Je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 

za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová 

povinnost nevznikla již provozovateli vozidla [4] 

 Předmět daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné 

samostatné výdělečné činnosti nebo používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo 

k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou 

používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 

12 tun, určena výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. [4] 

Plátce daně jsou fyzické a právnické osoby, které využívají vozidlo ke své činnosti. 

Roční sazba daně u osobních vozidel je odvislá od objemu motoru uvedeného 

v technickém průkazu. U nákladního vozu se sazba daně stanoví dle zatížení jednotlivých 

náprav vč. přívěsů, návěsů a přípojných vozidel. [4] 

Tabulka 10 - Přeheled inkasa daně silniční od roku 2005 v mil. Kč 

ROK 2005 2006 2007 2008 

Daňové inkaso 5.191 5.428 5.915 6.002 

Předepsáno 5.230 5.457 5.811 6.073 

Výtěžnost v % 99,3 99,5 101,8 98,8 

 Tento graf znázorňuje předepsanou daň a inkasní výběr z let 2005, 2006, 2007, 2008 

v mil. Kč. 
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Obrázek 10 - Inkasní graf daně a předepsaná daň silniční za rok 2005 – 2008 

V roce 2008 došlo k dalšímu nárůstu celkového inkasa daně silniční na 6.002 mil. Kč, 

tj. o 87 mil. Kč oproti roku 2007 (daň silniční je příjmem Státního fondu dopravní 

infrastruktury). Zvýšení je vyvoláno několika faktory. Jednak pokračující obměnou vozového 

parku podnikatelů výkonějšími vozy zdaňovanými vyššími sazbami daně, jednak zvýšením 

samotného počtu daňových subjektů. V průběhu roku 2008 došlo sice ke změně principu 

uplatnění snížené sazby daně (nově dle data první registrace vozidla v ČR či zahraničí), 

která může být v některých případech pro poplatníky výhodnější, ale nejedná se o změnu 

tak razantní, aby měla výrazný dopad do celkového inkasa daně silniční. 

Tabulka 11 - Znázornění indexu vývoje inkasa daně silniční za období 2005 – 2008 

Index vývoje inkasa za uplynulá období v % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

104,57 108,97 101,4 

Další grafické znázornění vyobrazuje procentuální rozdíly indexu vývoje. 
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Obrázek 11 - Index vývoje inkasa daně silniční za období 2005 – 2008 v % 

 Další schéma tabulky a grafu vykazuje rozdíly vybraných inkas za srovnávací období 

v mil. Kč. 

Tabulka 12 - Inkasní rozdíly daně silniční v letech 2006/2005, 2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil Kč 

Inkasní rozdíly v letech: 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

237 487 87 
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Obrázek 12 - Inkasní rozdíly daně silniční v letech 2006/2005, 2007/2006, 2008/2007 znázorňuje v mil Kč  
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4. Vyhodnocení   

Z tabulkového a grafického znázornění zřetelně vyplývá, že u daních z příjmu fyzických i 

právnických osob bylo větší inkaso, než  daňový předpis. 

 Stát u předpisu daně určí, v jaké výši je povinen poplatník daně zálohovat daň (určeno 

zákonem). V důsledku hospodářské recese se tedy mohlo stát, že vzrostly obraty firem. To 

mělo za následek vyššího inkasního příjmu, než bylo poplatníkovi daně ve skutečnosti 

předepsáno. Dále uvádím, že nevčasné a špatně vyměřené odvody jsou penalizovány. Tudíž 

lze opětovně předpokládat, že výběr daně překročil daňový předpis. 

 Daňové inkaso mohlo být také vyšší, než předpis daně, protože mohlo dojít k vybrání 

daňových nedoplatků z minulých zdaňovacích období. Stávající daňová soustava je platná již 

od roku 1993. Lze tedy předpokládat, že například inkasní výběr ze zdaňovacích období 2005, 

2006, 2007, 2008 zahrnoval vymožené daňové platby za předchozí zdaňovací období. 

Uplynulý rok 2008 je možné charakterizovat jako rok dynamický, jehož výsledky 

se pozitivně odrazily jak v oblasti inkasa daní, tak i v úrovni poskytovaných služeb daňové 

veřejnosti. 

4.1 Daň z příjmu fyzických osob  

V roce 2009 lze očekávat nižší hodnoty inkasa na všech účtech daně z příjmů 

fyzických osob, neboť legislativní úpravy zvláštního příspěvku k důchodu, provedené 

zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, začnou ovlivňovat také daňovou 

povinnost osob podávajících daňové přiznání (OSVČ). U závislé činnosti se zcela jistě projeví 

důsledky celosvětové finanční krize. Na dani vybírané srážkou pravděpodobně poklesne 

inkaso z důvodu omezení výplat dividend a podílů na zisku. 

4.2 Daň z příjmu právnických osob  

V souvislosti se stupňujícími se dopady celosvětové hospodářské krize na českou 

ekonomiku lze odůvodněně očekávat též výrazný pokles inkasa daně z příjmů právnických 

osob. V tomto kontextu budou zanedbatelné dopady legislativních změn, včetně snížení sazby 

daně na 21 %, provedených zákonem č. 261/2007 Sb. 
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4.3 Daň silniční  

 Dle hierarchie výsledků daňových inkas a vzhledem k vývoji automobilového 

průmyslu lze očekávat, že ve sledovaném období bude předpis a inkaso daně silniční mít stále 

stoupající tendenci. Vedlejším efektem celosvětové hospodářské krize, vedlo ke snížení ceny 

nových i ojetých automobilů. Proto se část poplatníků daně rozhodla ke koupi nových 

automobilů, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, a který lze účetně i daňově 

odepisovat. Můžeme rovněž z tohoto pohledu očekávat jejich reprodukci. 
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5. Závěr   

Daňová výtěžnost je ve skutečnosti procentuální poměr předpisu daně s vybraným 

inkasem. Výběr inkas přinese do státní pokladny každoročně miliardy korun, se kterými stát 

dále hospodaří.  

Po zpracování této práce jsem došel k závěru, že téma „Daňová výtěžnost za období 

2005 – 2009“, resp. 2008 je velmi náročné z hlediska širšího pojetí. V analýze daně z příjmu a 

silniční daně můžeme zpětně nahlédnout do inkasního výběru daně, v jehož zpracování je 

celkový úhrn vybraných finančních prostředků.  

I přes mnoho násobně miliardový výběr inkas, se stát dostává stále do deficitu státního 

rozpočtu. Zapříčiněno každoročně vyšším rozpočtovým schodkem, než je jeho roční splátka, 

vytvořená v minulosti, která je současně navýšená o úroky. 

V závěru bych se také rád zmínil, že by vláda (zákonodárci) měla postupovat při 

tvorbě daňové legislativy s větším ohledem na podnikatelské sektory. Jedná se o zkvalitnění 

legislativních podmínek pro rozvoj podnikatelských sektorů. Zpravidla u kapitálových 

společností dochází k základnímu přísunu daní do státního rozpočtu.  

Dalším bodem je motivace:  

1) Stát motivuje soukromé podnikatelské sektory dotacemi, které ovlivňují a 

podporují tvorbu nových pracovních příležitostí. Dlouhodobě se tak snižuje 

evidenční počet nezaměstnaných. Zároveň se snižují výdaje ze státního 

rozpočtu na výplatu sociálních dávek a podporu v nezaměstnanosti. 

2) V druhé fázi motivační politiky státu by mělo platit pravidlo, které podporuje 

růst dlouhodobých i krátkodobých investic podnikatelských sektorů. Stát tímto 

umožní rozvoj podnikatelských subjektů, čímž zároveň zabezpečí současné i 

budoucí příjmy do státního rozpočtu.  

Obsah této práce může dále posloužit jako statistický údaj, například pro porovnání 

s dalšími roky, které zde již neuvádím.  
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