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1 Úvod 

Příspěvky na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění jsou různými 

autory1 vnímány a řazeny odlišným způsobem. OECD považuje ve své daňové 

klasifikaci tyto příspěvky za odvod daňového charakteru. Zároveň však v mnohé 

literatuře daňové teorie tyto příspěvky chybí. Jsou například řazeny mezi jiné fiskální 

či parafiskální platby. Ne jinak tomu je i dle zákona o soustavě daní České republiky 

z roku 1992. V současné legislativě České republiky jsou příspěvky na sociální 

zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění upraveny zvláštními právními předpisy. [3] 

Hlavním cílem práce je deskripce disparit a vazeb daní a sociálního pojištění, 

zejména upozornění na důsledky vazeb vyplývajících z konstrukce osobní 

důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

v České republice. Pro splnění tohoto cíle byla vytyčena hypotéza: „Daňová 

klasifikace sociálního pojištění není relevantní, mezi daní a sociálním pojištěním 

existují podstatné disparity ve znacích, které tyto definují.“ 

Tím, že daně a sociální pojištění jsou jedním z příjmů veřejných rozpočtů, 

práce patří do oboru veřejné ekonomiky a správy.  

Tuto diplomovou práci bude tvořit pět na sebe logicky navazujících kapitol. 

První kapitolou bude úvod k práci a poslední pátou kapitolou závěr práce. 

Obsah druhé kapitoly (teoretické části) této práce bude tvořit analýza pojmu 

daň, poplatek a pojištění a definice jejich vlastností, včetně provedení následné 

komparace zdůrazňující zásadní teoretické disparity, rozdílný vznik a historický vývoj, 

jiné funkce a příčiny existence daně a pojištění. 

Na základě teoretické části práce bude ve třetí kapitole provedena komparace 

předpokladů o vlastnostech sociálního pojištění a daně se skutečným stavem 

v České republice v roce 2012. Konkrétně jde o zhodnocení souladu teoretických 

předpokladů s praxí české daně z příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální 

zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. 

Čtvrtá kapitola práce bude věnována vzájemné provázanosti daně z příjmů 

fyzických osob, příspěvků na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění v České republice s cílem upozornění na vazby a jejich vývoj či změny  

v letech 2007 až 2012. Jde o zjištění a zdůraznění případných nežádoucích účinků 

                                            
1
 Např. Kubátová, Široký, Stiglitz, Musgrave a Musgraveová. 
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z úzké provázanosti plynoucích. Zejména se jedná o význam pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a příspěvků na sociální zabezpečení v konstrukci dílčího 

daňového základu ze závislé činnosti a funkčních požitků, a jejich vliv na daňové 

zatížení zaměstnance. Mimo zhodnocení autor navrhne opatření či možná řešení 

k odstranění zjištěných nežádoucích důsledků. Cílem práce není zpracování disparit 

a vazeb daně a soukromého pojištění, proto mu v třetí a čtvrté kapitole práce nebude 

věnována bližší pozornost.   

V této práci byly použity metody studia dostupných pramenů, analýzy, syntézy a 

konkretizace. 

Základními prameny, z nichž se vycházelo při zpracování diplomové práce, 

jsou především odborná literatura, legislativa účinná k 1. 1. 2012 a jí předcházející 

legislativa.  
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2 Teorie daně a pojištění 

2.1 Teorie daní 

2.1.1 Definice daně  

U různých autorů lze najít velké množství definic daně. Většina definic, se 

však svou podstatou více či méně shoduje.  

Dle Kubátové [3] je daní povinná, nenávratná, zákonem určená platba do 

veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně 

opakuje v časových intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností.  

Dle Širokého [7] se daň definuje jako povinná, zákonem předem stanovená 

částka, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomického subjektu.  

V klasifikaci OECD je termín daň omezen na povinné, jednostranné platby ve 

prospěch sektoru vládních institucí. Daně jsou neopětované v tom smyslu, že dávky 

poskytované vládou daňovým poplatníkům obvykle nejsou v poměru k jimi 

zaplaceným daním. Pojem daň nezahrnuje pokuty nesouvisející s daňovými 

trestnými činy a povinné půjčky vyplácené vládě. [17]  

Z uvedených definic lze tedy vyvodit určité konsensuálně přijímané vlastnosti 

daně. 

 

Základní charakteristika daně: 

 neúčelová – konkrétní daň nemá financovat konkrétní vládní projekt; daň 

se stane součástí příjmů veřejného rozpočtu, z něhož jsou financovány 

různé potřeby; v momentě výběru tedy není znám konkrétní účel použití 

vybraných prostředků; zároveň i poplatník nemůže ovlivnit, na co budou jím 

placené daně použity, 

 neekvivalentní – poplatník nemá nárok na protihodnotu odpovídající výši 

jeho platby, 

 nenávratná – splnění daňové povinnosti nezakládá žádný nárok na plnění 

ze strany státu, 
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 povinná (nedobrovolná, vynutitelná)2, 

 zákonem předem stanovená, 

 placena pravidelně i nepravidelně (jednorázově) - např. při určité 

události, 

 ve prospěch veřejného rozpočtu. 

 

Základní charakteristika poplatku: 

 zákonem předem stanovený, 

 návratný, 

 ekvivalent (za statky poskytované veřejným sektorem), 

 účelový, 

 dobrovolný, 

 nepravidelný. [3] 

 

2.1.2 Potřeba a geneze daní 

Dle přirozeně právní teorie mají jednotlivci svá přirozená práva. Uplatňování 

přirozených práv jedinců, však vede např. dle teorie Thomase Hobbese ke stavu 

„války všech proti všem.“ Pro nastolení a udržení organizovaného chodu společnosti 

tedy vyvstává potřeba existence určité autority (veřejného sektoru, státu, vlády). 

Činnost této autority spočívá v nastolení pravidel (právní řád), zajištění vnější obrany, 

vnitřního pořádku a dalších veřejných statků. Získávání finančních prostředků do 

veřejných rozpočtů pro financování činnosti autority je tedy základní příčinou 

existence daní. [3] 

Význam daní se vyvíjel a lze napsat, že se liší dle vývojových etap 

společnosti. Ve společnosti otrokářské byl jejich význam marginální a v zásadě šlo o 

uspokojení potřeb panovníka. Hlavní výdaje představovalo vojsko, stavby a správa. 

V této etapě byly daňové odvody často naturální, dobrovolné a nepravidelné. 

S dnešní podobou lze tedy nalézt jen málo společného. V období feudalismu byla 

role daní obdobná jako ve společnosti otrokářské. Jejich význam spočíval v podpoře 

                                            
2
 Pozn. - daň je v praxi zpravidla uložena na následující tři objekty: důchod, majetek a spotřebu. 

Podmínkou k hrazení daně je tedy buď výdělečná činnost, vlastnictví nebo spotřeba. Nečinností je 
tedy možné se placení daní v podstatě vyhnout. V současnosti se totiž není možné příliš setkat s tzv. 
subjektovými daněmi (daň z hlavy), kdy daň se hradí z podstaty existence subjektu a není možné se jí 
vyhnout. Svým způsobem se tedy poplatník i u současných daní může dobrovolně. 
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příjmů v období válečných tažení či obrany území. Na rozdíl od otrokářské 

společnosti lze za vývoj označit peněžní charakter odvodů a vzrůstající pravidelnost 

výběru daní. V tomto období je možné nalézt počátek osvobození od daně (např. pro 

církev a šlechtu). Období nástupu kapitalismu, které je myšlenkově spojeno 

s dominancí liberalismu na jednu stranu požaduje minimalizaci státních zásahů a 

velmi nízké daně, ale na druhou stranu v této etapě dochází k velkému rozmachu 

oblastí, do kterých stát zasahuje (např. povinné školství), a rovněž k nákladným 

koloniálním výbojům. Daně v tomto období získaly podstatu dnešní podoby. Staly se 

platbami povinnými, pravidelně se opakujícími a tvořily hlavní zdroj příjmů veřejných 

rozpočtů. Na počátku 20. století k oblastem státní intervence přibývají přerozdělovací 

procesy, garance minimálního vzdělání, ochrany zdraví a realizace sociální politiky. 

V souladu s uvedeným je zde třeba upozornit na rozpoutání diskuse o daňové 

spravedlnosti, která se projevovala v tlaku na uplatňování principu platební 

schopnosti (viz subkapitola 2.1.4), jako následek vzniku silné dělnické třídy. Situace 

výrazně ovlivnila proporci mezi přímými a nepřímými daněmi a míru uplatnění 

progrese. Daně ve válečném období jsou poznamenány vysokými válečnými výdaji a 

v poválečném období potom učením J. M. Keynese a silným uplatňováním 

stabilizační funkce daní (viz subkapitola 2.1.3). [7] Zásadní podstata daní je však již 

v tomto období shodná se současnou podobou. 

 

2.1.3 Funkce daní 

Funkce daní vyplývají z funkcí veřejného sektoru. Jsou nástrojem  

k dosahování jeho cílů.  Jsou to:  

 alokační funkce - tuto funkci plní v případech, kdy přirozeně optimální 

rozmístění (alokace) tržními mechanizmy selhává; prostřednictvím daní je 

možné zabezpečit alokaci prostředků i tam, kde by se jich pouze při tržní 

alokaci nedostávalo, [10] 

 redistribuční funkce (přerozdělovací) - pokud je rozdělení důchodů a 

bohatství determinované fungováním tržních sil společností považováno za 

nespravedlivé, pak je možné prostřednictvím daní a veřejných výdajů 

zmírnit tyto negativní distorze na společensky přijatelnou úroveň,  

 stabilizační funkce (makroekonomická stabilizace) - daně jsou jedním ze 

zdrojů vládních příjmů; vládní příjmy a výdaje pak slouží jako nástroje 
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fiskální politiky, jejímiž cíli jsou zmírnění výkyvů ekonomiky, ekonomický 

růst, plná zaměstnanost, stabilita cen a vnější rovnováha; prostřednictvím 

daní je tedy možné působit na národní hospodářství ovlivňovat jej. 

 

2.1.4 Daňová spravedlnost a základní principy spravedlivého zdanění 

V posledních padesáti letech se ekonomové drží myšlenky, že spravedlnost 

není čistě ekonomickou kategorií a je přenechána oblastem filozofie a politiky. [6] Je 

charakteristické, že obsahová náplň toho, co je spravedlivé, se může v různých 

časových okamžicích značně odlišovat. Spravedlivé je vždy to, co je společností 

v daný čas za spravedlivé považováno a přijímáno. Daňová spravedlnost by měla 

odpovídat na otázky, kdo má právo daně vybírat, jaké daně, v jaké výši a komu mají 

být uloženy. Je třeba zvolit takové daňové úpravy, při nichž je ve společnosti 

spravedlnost pociťována. Představa společnosti o tom jaké zdanění je spravedlivé se 

vyvíjela a vyústila v následující dva nejznámější principy zdanění: 

 princip prospěchu - princip je založen na směnné teorii daňové, tedy že 

statky produkované veřejným sektorem jsou ekvivalentem k placeným 

daním; hodnota zaplacených daní by tedy měla odpovídat hodnotě 

veřejných statků, které poplatník spotřebovává; charakteristickým rysem 

tohoto principu je skutečnost, že poživatelé vyššího prospěchu by měly 

platit vyšší daně a poživatelé nižšího prospěchu daně adekvátně nižší, 

 princip platební schopnosti - princip je založen mechanismu placení daní 

dle platební kapacity; daně v tomto případě platí ten, kdo je schopen je 

platit, tedy ten, kdo je berně způsobilý; spravedlnost v tomto případě 

nespočívá v protihodnotě za spotřebu veřejného statku, nýbrž ve strpění 

stejné újmy všech poplatníků daní při společné úhradě veřejných statků bez 

ohledu na to, kdo je užívá; je požadováno dodržení horizontální a vertikální 

spravedlnosti; horizontální spravedlnost je v tomto případě definována tak, 

že jednotlivci se stejnými relevantními aspekty platí daň ve shodné výši a 

vertikální spravedlnost tak, že jednotlivci, kteří jsou na tom v relevantních 

aspektech lépe, platí daň vyšší než ti, jejichž pozice je horší. 

 



 

11 

2.1.5 Principy spravedlivého zdanění a současná definice daně 

Z aktuálních definic daně uvedených v subkapitole 2.1.1 je v současnosti 

z daňových principů zřejmá preference a uplatnění především principu platební 

schopnosti, neboť daň je definována jako platba neekvivalentní. Lze tedy očekávat, 

že v konstrukci ukládaných daní bude obsažena horizontální a vertikální 

spravedlnost tedy, že poplatníci s lepší pozicí v relevantních aspektech budou platit 

vyšší daně jako projev sociální solidarity.  

Uplatnění principu prospěchu lze naopak očekávat u poplatků, které jsou ze 

své definice ekvivalentem a v oblasti pojištění (viz dále). 

 

2.2 Teorie pojištění 

2.2.1 Definice pojištění 

Pojištění je definováno jako efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních 

rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí. Jsou hrazeny z příspěvků 

fyzických nebo právnických osob a jsou spravovány mimo rámec jejich hospodaření 

institucemi k tomuto účelu v průběhu společenské dělby práce zvlášť vytvořenými, to 

je pojišťovnami. [8] Jiná definice uvádí, že pojištění z hlediska ekonomického 

znamená vytvářet z příspěvků zájemců o pojištění (pojistníků) rezervy, které slouží k 

náhradám škod nebo k úhradě potřeb, které vzniknou pojištěným z nahodilých 

událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním účelem 

pojištění je zmírnit či odstranit nepříznivé důsledky způsobené nahodilými událostmi. 

[19] Dle moderní verze teorie úhrady je pojištění definováno jako úhrada peněžní 

potřeby, která je v jednotlivém případě nejistá, vcelku však odhadnutelná – a to na 

základě vyrovnávání rizik při seskupení dostatečně velkého počtu hospodářských 

jednotek. Poslední z vybraných definic uvádí, že pojištění je zvláštním případem 

spoření, a to spořením kolektivním. [9] 

K základním znakům pojištění patří: 

 riziko, 

 pojistné, a 

 pojistné plnění. 
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2.2.2 Geneze pojištění 

Počátky pojištění lze najít již ve společnosti otrokářské, jako nástroj účelné 

ochrany proti nahodilým událostem společným úsilím. Pojištění v dnešní podobě se 

vyvinulo ze dvou kořenů. Jedním z kořenů bylo tzv. vzájemnostní pojištění (vzájemné 

sdílení rizika ve společenství) a druhým potom pojištění komerční (smluvní přebírání 

rizika). Nejcharakterističtější podobou vzájemnostního pojištění bylo pojištění 

v obchodních a řemeslných organizacích, tedy v rámci jedné profese. Předmětem 

pojištění byl především majetek, život, zabezpečení v případě nemoci, invalidity či 

úmrtí člena organizace. Vzájemnostní pojištění ve starověku a středověku 

organizované v profesionálních organizacích prošlo vývojem formujícím znaky 

dnešního pojištění. Šlo především o konkretizaci vzájemné pomoci, vymezení 

pojistných událostí, vymezení forem a výší pojistných plnění a praxi pravidelných a 

pevných příspěvků účastníků pojištění. S počátky komerčního pojištění se lze setkat 

především v podobě tzv. námořních půjček a to již v období starověké Indie, 

Babylonu, později Řecka, Říma až do 14. století. Toto období někteří autoři uvádí 

jako období vzniku „pravého“ pojištění v souvislosti s vystavením první pojistné 

smlouvy. [9] 

V období 16. – 18. století je vývoj pojištění silně poznamenán převládající 

ideologií merkantilismu. V zájmu naplňování cílů merkantilismu se pojištění stává 

nástrojem pro získávání příjmů do státní pokladny a to jednak přímo (podnikání státu 

v pojišťovnictví) a jednak nepřímo (růst příjmů z daní v důsledku stabilizace kvality 

životních podmínek a růstu populace). Zahájení využívání pojištění v hospodářské 

politice znamenalo zásahy státu projevující se například v prvním povinném pojištění 

(v Německu první veřejně právní požární pojišťovny s povinným pojištěním). [9] 

V období na sklonku feudalismu a nástupu kapitalismu vzniklo pojišťovnictví 

jako nové samostatné odvětví národního hospodářství. Došlo k zániku původního 

korporativního charakteru a oddělení od jiných hospodářských činností. Zároveň 

s nástupem kapitalismu (kdy se hlavním proudem ekonomického myšlení stal 

liberalismus) došlo k zásadnímu obratu v hospodářské a sociální politice a začala se 

prosazovat liberální pojistná politika. Existující veřejně právní pojišťovny ztratily svůj 

význam, upouštělo se od povinného pojištění a narůstal význam soukromých 

pojišťoven a komerčního pojištění. Vzájemnostní pojišťění zůstalo zachováno pouze 

u menších vzájemných pojišťoven a pojišťovacích spolků s marginálním významem. 
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Další období rozvoje ekonomiky, politiky a pojistné teorie počínaje koncem  

19. století je charakteristické odklonem od liberalismu a uvědoměním si potřeby 

státního intervencionismu. K obratu přispěla aktuální situace živelných vzniků a 

zániků vysokého počtu pojišťoven v důsledku hazardního uzavírání pojistných smluv. 

K potlačení takovéhoto aleatorického charakteru pojistných smluv bylo třeba právě 

státní regulace pojišťovnictví. Druhým směrem státních zásahů se stal kromě 

zmíněné regulace soukromého pojišťovnictví vznik sociálního pojištění. Jedná se o 

reakci na nástup nemajetných úřednických vrstev do státních služeb, roztříštění 

„velkých rodin“ a nástup jednogenerační rodiny s nízkým počtem dětí jako důsledek 

vývoje počínajícího průmyslovou revolucí.  Vyvstala potřeba zabezpečení na stáří, 

kdy stále méně bylo možné využít dříve fungující rodinné zaopatření (výměnek 

apod.). Dalším důvodem neúnosnosti provádění liberální politiky vyžadující státní 

intervence byly nepříznivé ekonomické a sociální poměry dělnictva. Německý kancléř 

Otto von Bismarck začal realizovat sociální program povinné „dělnické“ pojištění. 

Vznik tohoto pojištění představuje průlom v sociální politice. Tímto vzniká celá oblast 

sociálního pojištění resp. sociálního zabezpečení využívající metodu3 sociálního 

pojištění. [9] 

 

2.2.3 Funkce a role soukromého a sociálního pojištění 

Na úvod je třeba vymezit, že pojem soukromé pojištění bude považován za 

synonymum výše užívaného termínu komerční pojištění. Funkce pojištění vyplývá ze 

samotné jeho definice. Jde o jednu z metod (technik) k zabezpečení před 

nepříznivými dopady způsobenými nahodilými událostmi na jednotlivce. Přirozeným 

zájmem jednotlivce je pojistit se pro případ rizika s vysokou pravděpodobností 

výskytu a naopak zájmem pojišťovny je pojišťovat klienty proti rizikům s nízkou 

pravděpodobností výskytu. Přirozeným uplatňováním individuálních zájmů dochází 

ke vzniku tzv. nekomplexního trhu. Nabídka soukromého pojištění je na nižší úrovni, 

než společensky žádoucí a proto ji doplňuje stát – pojištěním sociálním. Soukromý 

pojišťovací trh tedy (zcela racionálně) nenabízí všeobecné pojištění pro všechny 

osoby, protože je to pro pojišťovny nevýhodné (vysoké riziko) nebo jej nabízí za 

cenu, kterou poptávající nejsou schopni uhradit. Jako příklad lze uvést zabezpečení 

proti nezaměstnanosti prostřednictvím soukromého pojištění pro invalidního či 

                                            
3
 Je užíván i termín finanční techniky. 



 

14 

dlouhodobě nepracujícího jedince nebo zajištění zdravotního pojištění pro chronicky 

nemocného. [1]  

Vostatek [9, s. 65] uvádí: „Formou povinného pojištění lze překonat i bariéru 

pojistitelnosti rizik typickou pro soukromé pojištění - např. riziko nezaměstnanosti je 

pro soukromé pojišťovnictví považováno za nepojistitelné či obtížně pojistitelné, tržní 

selhání je zde typickým jevem." V zabezpečení před všemi konsensuálně 

dohodnutými riziky (tedy i nevýhodnými pro soukromé pojištění) spočívá role 

sociálního pojištění. Ačkoli v sociálním pojištění je na rozdíl od soukromého pojištění 

vysoký stupeň všeobecnosti, tak není vyloučeno jeho koncipování jako 

diferencovaného (např. pouze pro zaměstnance).  

Graf 2.1 ilustruje výše zmíněný význam sociálního pojištění. Existuje (tradičně 

klesající) poptávka po pojištění DP, kdy počet pojištěných (na horizontální ose) je 

závislý na výši pojistného (na vertikální ose), které jsou pojištěnci schopni a ochotni 

platit. Zároveň existuje (tradičně rostoucí) nabídka soukromého pojištění (SP), které 

nabízí soukromé pojišťovny. Z grafu je zřejmé, že při existenci pouze soukromého 

pojištění bude počet pojištěných QP1. Je však žádoucí (ve veřejném zájmu), aby byl 

počet pojištěných QP2 (např. aby všichni zaměstnanci byli pojištěni pro případ 

pracovní neschopnosti). Takový počet jsou sice soukromé pojišťovny schopny 

pojistit, ale za cenu (výši pojistného), která je pro poptávající neakceptovatelná.  Pro 

případy, které jsou ve veřejném zájmu, tedy existuje sociální pojištění a doplňuje 

původní soukromý trh. Roste tedy nabídka pojištění na trhu pojištění, což je 

vyjádřeno změnou původní nabídkové křivky SP na ST (křivka celkové nabídky 

pojištění, která je nyní tvořena nejen soukromým, ale nyní navíc i sociálním 

pojištěním). Takto je tedy dosaženo žádaného počtu pojištěných QP2 (odpovídá 

průsečíku křivek DP a ST). 
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Graf 2.1 – Trh pojištění, význam sociálního pojištění 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Funkce pojištění lze tedy shrnout následovně. 

Funkce soukromého pojištění: 

 zabezpečení proti nahodilým událostem, škodám a jiným rizikům, které by 

jinak mohly vést k ekonomické závislosti nebo existenčním problémům 

apod. 

Funkce sociálního pojištění: 

 ekonomické 

o alokační 

 zabezpečení proti událostem (nahodilým nebo i očekávaným), 

které by jinak mohly vést k ekonomické závislosti nebo 

existenčním problémům a není možné je zabezpečit soukromým 

pojištěním, 

 eliminace negativních externalit (nezaměstnanost, chudoba). 

o redistribuční  

 redistribuce důchodu. 

 sociální – zmírňování nerovností ve společnosti. 
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2.2.4 Spravedlnost v pojištění, základní principy  

V pojištění se uplatňují dva základní principy. Jedná se princip ekvivalence4 a 

princip solidarity. Na principu ekvivalence je založeno komerční pojištění a jedná se o 

obdobu principu prospěchu uvedeného v teorii daně (subkapitola 2.1.4). Naproti 

tomu princip solidarity je obdobou principu platební schopnosti ve zdanění. Uplatňuje 

se především v sociálním pojištění. [9] Oba se v zásadě vylučují, neboli uplatnění 

jednoho znamená omezení druhého. 

Lze uvést, že jak v pojištění komerčním, tak pojištění sociálním se více či 

méně (ale vždy alespoň částečně) využívá princip ekvivalence (na rozdíl od daní). 

Avšak každé z uvedených pojištění plní jiný účel, má jiné využití. Je tedy možné, že 

např. u komerčního pojištění majetku bude pojistnému plnění a riziku odpovídat 

placené pojistné a taková proporce bude považována za spravedlivou. Naproti tomu 

u sociálního pojištění nemusí odpovídat vysoké pojistné plnění a riziko nízkému 

odváděnému pojistnému a přesto taková situace může být považována za 

spravedlivou a legitimní.  

 

2.2.5 Formy pojištění  

Pro účely této práce není možné vystačit s prostým rozdělením pojištění na 

komerční a sociální. Z toho důvodu jsou autorem podrobněji definovány jednotlivé 

formy pojištění užitečné v dalších částech práce. Jde o šest forem pojištění. 

Strukturu znázorňuje následující schéma 2.1. 

                                            
4
 Označován též jako princip zásluhovosti. 
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Schéma 2.1 – Struktura pojištění  

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Komerční smluvní pojištění dobrovolné – jde o pojištění založené na 

smluvním vztahu. Vznik je podmíněn pouze poptávkou pojistníka, nabídkou 

pojišťovny a uzavřením smlouvy. Není zde zákonná povinnost jeho existence a proto 

pokud vzniká, pak za konkrétním účelem. Uplatňuje se zde princip ekvivalence (tedy 

úzký vztah mezi tím kolik jednotlivec platí a jakému je vystaven riziku a tím kolik 

dostane). Pojistné je placeno ve prospěch soukromé pojišťovny ve smluvní výši. 

Příkladem může být životní pojištění. 

Komerční smluvní pojištění povinné – toto pojištění se používá k ochraně 

před důsledky určitých rizikových činností nebo situací (k určitým účelům). V takovém 

případě zákon výslovně ukládá povinnost uzavřít smlouvu o pojištění, ale pojištění 

vznikne až jejím uzavřením. Pojistník má možnost svobodného výběru pojišťovny, 

uplatňuje se zde princip ekvivalence. Pojistné je placeno soukromé pojišťovně ve 

smluvní výši. Příkladem může být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla v ČR od roku 2000. 

Komerční zákonné pojištění – zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona 

v důsledku skutečností stanovených právním předpisem. Jeho úprava je obsažena 

ve zvláštních právních normách. [21] Pojištění je účelové s uplatněním principu 

ekvivalence. Pojistné se platí soukromé pojišťovně, ale jeho výše je stanovena nebo 

odvozena od právního předpisu. Příkladem může být zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Nekomerční dobrovolné pojištění (sociální pojištění dobrovolné) – 

neexistuje zde žádná povinnost účasti v pojištění ani úhrady pojistného. Pojištění 
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vzniká na základě „přihlášení se“ k pojištění nebo na základě smlouvy. Je účelové, 

s parametrem  proporce mezi solidaritou a ekvivalencí. Výše pojistného do značné 

míry závisí na pojištěnci, ale je nějakým způsobem regulováno (např. legislativně). Je 

hrazeno buď soukromé (ale státem regulované) nebo veřejně právní pojišťovně, do 

zvláštního fondu nebo popř. veřejného rozpočtu. V určitých případech má pojistník 

možnost volby pojišťovny. Příkladem v České republice může být nemocenské 

pojištění osob samostatně výdělečně činných nebo penzijní připojištění se státním 

příspěvkem. 

Nekomerční povinné pojištění (sociální pojištění povinné) – existuje zde 

zákonná povinnost účasti v pojištění pro vymezený široký okruh subjektů 

(všeobecné). Pojištění vzniká buď na základě právního předpisu, nebo smlouvy. Je 

účelové, s parametrem  proporce mezi solidaritou a ekvivalencí. Výši pojistného 

určuje právní předpis a je hrazeno buď soukromé (ale státem regulované) nebo 

veřejně právní pojišťovně nebo do zvláštního fondu. V určitých případech má 

pojistník možnost volby pojišťovny. Příkladem může být veřejné zdravotní pojištění 

v České republice. 

Nekomerční zákonné pojištění (sociální pojištění zákonné) – pojištění 

vzniká na základě právního předpisu pro vymezený okruh osob (všeobecné). 

Ekvivalence je redukována ve prospěch solidarity. Výši pojistného určuje právní 

předpis a pojistné je příjmem veřejného (např. státního) rozpočtu. Dochází zde 

k částečnému narušení účelové vazby, neboť se připouští použití i jiných veřejných 

prostředků (např. daní) k výplatě pojistného plnění. Na rozdíl od prvního typu 

sociálního pojištění se zde nepřipouští vznik uzavřením smlouvy ani možnost výběru 

pojišťovny. Příkladem může být důchodové pojištění v České republice. 

 

2.3 Daň, poplatek a pojištění 

Cílem této části práce je komparovat daň, poplatek a pojištění. V částech 2.1  

a 2.2 je uvedena základní teoretická charakteristika, rozdíly ve vzniku, historickém 

vývoji, významu a dalších oblastech. Daň, poplatek a všech šest forem pojištění 

budou komparovány v následujících oblastech: využití, význam nebo funkce, 

povinnost, návratnost, existence objektu, účelovost, pohled spravedlnosti – 

uplatňované principy, příjemce platby a určení výše platby. Pro přehlednou, snadnou 

a výraznou prezentaci disparit zvolil autor formu tabulky. 
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Tab. 2.1 – Komparace daně, poplatku, sociálního a komerčního pojištění 

 Poplatek 

Komerční 
smluvní 
pojištění 

dobrovolné 

Komerční 
smluvní 
pojištění 
povinné 

Komerční 
zákonné 
pojištění 

 

Nekomerční 
dobrovolné 

pojištění (sociální 
pojištění 

dobrovolné) 

Nekomerční 
povinné pojištění 
(sociální pojištění 

povinné) 

Nekomerční 
zákonné pojištění 
(sociální pojištění 

zákonné) 

Daň 

Využití, 
význam nebo 

funkce 

Ekvivalent 
za službu 

poskytovano
u veřejným 
sektorem 

Účelná ochrana 
proti nahodilým 

událostem 
a rizikům 

Ochrana před 
důsledky určených 
rizikových činností 

nebo situací 

Ochrana před 
důsledky 
určených 
rizikových 

činností nebo 
situací 

Zabezpečení proti 
nahodilým i v budoucnu 
očekávaným událostem, 

eliminace negativních 
externalit 

Zabezpečení proti 
nahodilým i v budoucnu 
očekávaným událostem, 

redistribuce důchodu, 
eliminace negativních 

externalit 

Zabezpečení proti 
nahodilým i v budoucnu 
očekávaným událostem, 

redistribuce důchodu, 
eliminace negativních 

externalit 

Alokace (veřejné 
statky), 

redistribuce 
důchodů, 

makroekonomic
ká stabilizace 

Povinnost 

Dobrovolný 
– svobodné 
rozhodnutí o 

využití 
veřejné 
služby 

Dobrovolné 

Povinné - 
povinnost vzniku 
pojištění (nikoli 

placení). Ta 
vzniká na základě 

smlouvy 

Pojištění 
a povinnost 

placení vzniká 
ze zákona, bez 

smlouvy 

Dobrovolné, ale 
v případě pojištění 
zpravidla nutnost 
přijmout zákonné 

podmínky. 

Povinné – pojištění a 
povinnost placení vzniká 

ze zákona nebo z 
povinně uzavřené 

smlouvy 

Povinné – pojištění a 
povinnost platit pojistné 

vzniká ze zákona. 

Povinná platba, 
více pozn. 

autora v kapitole 
2.1.1 

Návratnost 

Návratný – 
služba 

veřejného 
sektoru 

Návratné, 
podmíněné 
právo na 

pojistné plnění 

Návratné, 
podmíněné právo 
na pojistné plnění 

Návratné, 
podmíněné 
právo na 

pojistné plnění 

Návratné, podmíněné 
právo na pojistné plnění 

Návratné, podmíněné 
právo na pojistné plnění 

Návratné, podmíněné 
právo na pojistné plnění 

Nenávratná (bez 
nároku na plnění 

státem) 

Existence 
objektu 

Vždy, služba 
veřejného 
sektoru 

Vždy, jinak 
nevzniká 

Existence objektu 
zakládá povinnost 

pojištění 

Vznikem objektu 
vzniká pojištění 

Nemusí existovat - 
objektem je subjekt sám 

nebo jeho hodnota – 
život, zdraví apod.) 

Nemusí existovat - 
objektem je subjekt sám 

nebo jeho hodnota – 
život, zdraví apod.) nebo 

je objektem důchod. 

Nemusí existovat - 
objektem je subjekt sám 

nebo jeho hodnota – 
život, zdraví apod.) nebo 

je objektem důchod. 

Ano, důchod, 
majetek, 

spotřeba, (popř. 
sám subjekt) 

Účelovost Účelový Účelové Účelové Účelové 

Účelové, ale dotace z 
jiných veřejných 

prostředků narušuje 
účelovou vazbu 

Účelové, ale dotace z 
jiných veřejných 

prostředků narušuje 
účelovou vazbu 

Účelové, ale dotace z 
jiných veřejných 

prostředků narušuje 
účelovou vazbu 

Neúčelová 

Pohled 
spravedlnost -
uplatňované 

principy 

Princip 
prospěchu - 
ekvivalence 

Princip 
ekvivalence 

Princip 
ekvivalence 

Princip 
ekvivalence 

Princip ekvivalence 
redukován ve prospěch 

principu solidarity 
(platební schopnosti) 

Princip ekvivalence 
redukován ve prospěch 

principu solidarity 
(platební schopnosti) 

Princip ekvivalence 
redukován ve prospěch 

principu solidarity 
(platební schopnosti) 

Neekvivalentní – 
princip platební 

schopnosti 

Příjemce 
platby 

Veřejný 
rozpočet 

Soukromá 
pojišťovna 

Soukromá 
pojišťovna 

Soukromá 
pojišťovna 

Regulovaná soukromá 
pojišťovna, veřejně 

právní pojišťovna, fond, 
veřejný rozpočet 

Soukromá pojišťovna 
regulovaná státem, 

veřejně právní 
pojišťovna, zvláštní fond 

Veřejný rozpočet 
Veřejný 
rozpočet 

Určení výše 
platby 

Legislativně Smluvně Smluvně Legislativně 
Rozhodnutí pojištěnce 

usměrňované 
legislativou 

Legislativně Legislativně Legislativně 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 



 

20 

2.3.1 Disparity daně a sociálního pojištění 

V následujícím textu této subkapitoly jsou blíže rozvedeny disparity uvedené 

v tabulce 2.1 mezi daní a zejména sociálním pojištěním.  

Vznik, využití, funkce nebo význam – z historie daně a pojištění vyplývá, že 

daň vznikla jako nástroj financování organizovaného chodu společnosti, naproti tomu 

pojištění jako nástroj k ochraně jednotlivce před rizikem. Výrazný kontrast je zřejmý 

v období merkantilismu, kdy pojištění je využíváno jako nástroj ke zvýšení daňového 

inkasa nikoli přímým příjmovým kanálem jako daň. V současnosti stále existují na 

základě historických pramenů pojištění a daň odděleně, i když v oblasti sociálního 

pojištění došlo ke značné konvergenci. 

Povinnost – je třeba rozlišit, zda se pod pojmem povinnost skrývá povinné 

založení závazkového vztahu nebo závazkový vztah vzniká automaticky (ze zákona) 

a pojmem povinnost se rozumí povinnost platit. Zde se sociální pojištění zákonné 

blíží povinností platit dani (blíží, není totožné, viz dále). Velmi zajímavá je pak 

zejména obdobnost povinnosti u komerčního zákonného pojištění a daně.  

Důvodem upozornění (v předchozím odstavci) na obdobnost nikoli totožnost 

povinnosti u daně a sociálního pojištění zákonného je následující skutečnost. U 

sociálního pojištění zákonného existuje povinnost placení, ačkoli není nutná 

existence objektu (objektem může být subjekt sám), avšak daně jsou zpravidla 

uloženy na majetek, důchod nebo spotřebu (daň z hlavy je výjimečný, spíše 

teoretický případ). V zásadě tedy poplatník daň platit nemusí, a to přesto, že je 

povinen závazkovým vztahem (čili dani se lze vyhnout, ale určitým případům 

sociálního pojištění nikoli). 

Návratnost – po splnění podmínek (při vzniku určité události) vzniká právo 

pojištěnce na pojistné plnění. V případě daně není žádný nárok na jakékoli plnění. 

Účelovost – není znám konkrétní účel použití konkrétní daně. Stávají se 

součástí veřejného rozpočtu. Pojistné sociálního pojištění je inkasováno a účelově 

užito k pojistnému plnění. Narušení účelové vazby nastává v momentě, kdy pojistné 

nedostačuje k výplatě pojistných plnění a dochází tedy k dotaci z jiných 

(neúčelových) veřejných prostředků. 

Pohled spravedlnosti, uplatňované principy – daň je z definice 

neekvivalentní. Poplatník tedy nemůže očekávat adekvátní plnění (nebo dokonce 

nemá právo na žádné plnění, viz nenávratnost) od státu. V pojištění je vždy uplatněn 



 

21 

princip ekvivalence. V případě sociálního pojištění je sice značně redukován, ale 

přesto lze více či méně v praxi očekávat (a existují) konstrukční řešení ekvivalenci i 

v sociálním pojištění zajišťující. Jedná se o jednu z velmi důležitých disparit 

diferencujících daň a (sociální) pojištění.     

Určení výše platby, příjemce platby a její pravidelnost – jde o oblast, kde 

se v zásadě daň a sociální pojištění podstatně neliší. Platby se obvykle pravidelně 

opakují, jejich výše je stanovena zákonem a příjemcem je buď veřejný rozpočet 

(např. státní) nebo veřejně právní pojišťovna či soukromá (ale vždy státem 

regulovaná) pojišťovna.  

 

2.4 Dílčí závěr 

Názory na zařazení sociálního pojištění mezi platby daňového charakteru se 

z hlediska ekonomické vědy různí, nicméně převažuje jejich daňová klasifikace. 

Autor na tabulce 2.1 ilustruje, že existují společné vlastnosti daně a sociálního 

pojištění, ale přiklání se k názoru, že klasifikace sociálního pojištění jako odvodu 

daňového charakteru není relevantní. Doporučuje spíše chápání klasifikace ve 

smyslu uvedené tabulky, tedy diferenciaci a detailní definici v teorii jednotlivých 

institutů. Agregování různých typů plateb a společné klasifikování pouze jako plateb 

daňového nebo nedaňového charakteru nepovažuje za vhodné. Agregované pojetí 

plateb vede k rozporům o jeho správnosti. Dalším argumentem jsou potom odchylky 

sociálního pojištění v řadě oblastí a skutečnost, že četné vlastnosti daně vykazuje i 

komerční pojištění (povinné a zákonné), ačkoli toto pojištění mezi platby daňového 

charakteru řazeno není.  

Za nekorektní lze považovat zařazení sociálního pojištění mezi platby daňové 

též z pohledu současného (českého) práva. Praktickými doklady uvedeného tvrzení 

jsou např. nálezy Ústavního soudu České republiky zabývající se poměrně podrobně 

a opakovaně hranicí a rozdíly mezi daní a sociálním pojištěním. Příslušné výňatky 

z nálezů Ústavního soudu České republiky, výchozích tezí a odůvodnění jsou 

uvedeny v příloze č. 1, příloze č. 2 a příloze č. 3 k této práci. 
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3 Daň z příjmů fyzických osob a zákonné pojištění 

v ČR 

Závěrem druhé části práce je definování a rozdělení pojmů, které autor 

považuje za relevantní. V současné teorii i praxi je chápání pojmů odlišné od výše 

uvedených závěrů. Uvedené pojmy se nepoužívají zpravidla v uvedeném úzkém 

smyslu nebo se některé z nich nepoužívají vůbec. Například pojmem zákonné 

pojištění se v České republice (ale i zahraničí viz daňová klasifikace OECD) 

zpravidla označují příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

V následujícím textu bude věnována pozornost již pouze veřejnému 

zdravotnímu pojištění a příspěvkům na sociální zabezpečení v České republice, byť 

tyto nemusejí dle druhé části práce naplňovat plnou definici zákonného pojištění. 

Zároveň také již nebude věnována pozornost komerčnímu zákonnému pojištění. 

Pojem zákonné pojištění v názvu této části práce je tedy třeba vnímat spíše dle 

současného teoretického i praktického mainstreamu. Uvedené příspěvky na sociální 

zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění budou v této části analyzovány a 

popřípadě hodnoceny z pohledu kritérií tabulky 2.1. Obdobným způsobem bude 

zpracována i daň z příjmů fyzických osob. 

 

3.1 Veřejné zdravotní pojištění 

3.1.1 Legislativa 

Základními právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění v České 

republice jsou: 

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. [22] 

 

3.1.2 Využití a význam  

Veřejné zdravotní pojištění slouží ke krytí výdajů spojených s financováním 

zdravotní péče v rozsahu daném zákonnými pravidly s cílem zachovat nebo zlepšit 

zdravotní stav pojištěnců. [5]  
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3.1.3 Povinnost 

Zdravotní pojištění v České republice vzniká ze zákona dnem narození nebo 

dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem nebo 

dnem získání trvalého pobytu na území ČR popř. na základě povinné volby 

pojištěnce (jednou za 12 měsíců si může pojištěnec vybrat a změnit pojišťovnu). 

Pojištěny tedy musí být všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR nebo 

jsou zaměstnané podle českých pracovních předpisů nebo jsou zaměstnanci podle 

cizích pracovních předpisů5. Je třeba upozornit, že sám zákonný (či povinně zvolený) 

vznik pojištění nezakládá vždy pro pojištěnce povinnost platit pojistné. Existuje 

skupina tzv. státních pojištěnců, za které hradí pojistné stát z veřejných prostředků. 

[5] 

 

3.1.4 Návratnost 

Z článku 31 Listiny základních práv a svobod [27] vyplývá podmíněná 

návratnost pojistného na zdravotní pojištění. Uvedený článek přiznává všem 

občanům na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na 

zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.  

 

3.1.5 Existence objektu 

Objektem je sám pojištěnec. Má-li trvalý pobyt na území České republiky, pak 

je pojištěn bez ohledu na další okolnosti (např. výdělečná činnost, vlastnictví apod.). 

V případě ostatních osob je objektem příjem (výdělečná činnost) dosahovaný na 

základě pracovního poměru. 

 

3.1.6 Příjemce platby 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je povinna zřídit zvláštní účet 

všeobecného zdravotního pojištění. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je jedním 

z příjmů tohoto zvláštního účtu. [28] 

 

                                            
5
 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uvádí výčet 

osob, které jsou ze zdravotního pojištění vyňaty. 
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3.1.7 Určení výše platby 

Výše platby pojistného je určena Zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění. Je dána jako procentní podíl (13,5 %) z vyměřovacího 

základu. Vyměřovací základ se liší u jednotlivých pojištěnců6. [28] 

 

3.1.8 Účelovost 

Prostředky zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění (jedním ze 

zdrojů je vybrané pojistné) podléhá přerozdělování zdravotním pojišťovnám  

k financování plně nebo částečně hrazené zdravotní péče. [22] Zdravotní pojištění je 

tedy účelové. 

 

3.1.9 Pohled spravedlnosti – uplatňované principy a účinné instituty 

Veřejné zdravotní pojištění má prostřednictvím přerozdělování pojistného za 

úkol udržet určitou míru solidarity pojištěnců s vysokými příjmy s pojištěnci s nižšími 

příjmy a pojištěnců zdravých s pojištěnci nemocnými. Platí rovněž, že výdělečné 

činní členové společnosti přispívají do systému veřejného zdravotního pojištění tak, 

aby byla zabezpečena úhrada zdravotní péče při vyrovnané bilanci celého systému 

(při participaci zaměstnavatelů a státu). Na čerpání zdrojů se však ve značné míře 

podílejí osoby, které nejsou výdělečně činné (důchodci, žáci, studenti a další). 

Na druhou stranu existují nástroje k zohlednění a uplatnění principu 

ekvivalence ve veřejném zdravotním pojištění. Jde o maximální a minimální 

vyměřovací základy a povinnost placení osobami bez zdanitelných příjmů. 

Pro zajištění potřebného přísunu prostředků do systému veřejného 

zdravotního pojištění, mají zaměstnavatelé a zaměstnanci, osoby samostatně 

výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů stanoven minimální vyměřovací 

základ7. Institut minimálního vyměřovacího základu posiluje princip ekvivalence. Jeho 

prostřednictvím je garantováno, že i nízko příjmové skupiny obyvatel (nebo dokonce 

skupiny obyvatel bez příjmů) budou přispívat na úhradu zdravotní péče (na rozdíl 

                                            
6
 Dle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů jsou pojištěnci označováni jako „plátci“, přestože dle významu pojmu v daňové 
terminologii jde o poplatníky, nikoli plátce. 
7
 U osob bez zdanitelných příjmů neexistuje samostatný minimální vyměřovací základ. Legislativně 

stanovený vyměřovací základ však de facto determinuje minimální úhradu (je de facto minimálním 
vyměřovacím základem). 
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např. od platby daní z příjmů). Stav vyměřovacích základů, sazeb a minimálních 

vyměřovacích základů jednotlivých skupin pojištěnců k 1. 1. 2012 obsahuje tabulka 

3.1. 

 

Tab. 3.1 – Stav vyměřovacích základů, sazeb a minimálních vyměřovacích 

základů veřejného zdravotního pojištění k 1. 1. 2012 

 Vyměřovací základ 
Sazba  

v % 

Minimální vyměřovací 

základ 

Zaměstnanec + 

zaměstnavatel 

Úhrn příjmů zúčtovaných 

zaměstnavatelem v souvislosti 

s výkonem zaměstnání. 

13,5 (4,5 

+ 9) 
minimální mzda 8000 Kč 

OSVČ 

50 % z částky, o kterou příjmy 

ze samostatné výdělečné 

činnosti přesáhnou v rozhodném 

období výdaje na dosažení, 

udržení a zajištění příjmů 

13,5 

50 % průměrné měsíční 

mzdy v národním 

hospodářství. 

Státní pojištěnci 8 25 % z  průměrné mzdy 13,5 - 

Osoby bez 

zdanitelných 

příjmů 

minimální mzda 8000Kč 13,5 - 

Zdroj: http://www.finance.cz/, vlastní úprava, 2011. 

 

Institut maximálního vyměřovacího základu byl u osob samostatně výdělečně 

činných začleněn již do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Maximální vyměřovací základ 

u zaměstnanců byl zaveden až od 1. 1. 2008 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů ve výši 48 násobku průměrné mzdy. Je tvořen součtem 

vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných v kalendářním roce, za který se 

maximální vyměřovací základ zjišťuje. [13] 

V případě vyšších příjmů byly tedy z hlediska placení pojistného osoby 

samostatně výdělečně činné do roku 2008 zvýhodněny oproti zaměstnancům. 

Zavedením maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců došlo ke 

                                            
8 Nezaopatřené dítě, poživatele důchodů, příjemce rodičovského příspěvku, žena na mateřské nebo 
rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a další. 
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zrovnoprávnění podmínek výdělečně činných osob. Zároveň však tato zákonná 

úprava znamenala zmírnění podmínek pro vysoko příjmovou část zaměstnanců 

a omezení výše pojistného, placeného zaměstnavatelem. Vývoj institutu 

maximálního vyměřovacího základu pro zaměstnance (a zaměstnavatele) a osoby 

samostatně výdělečně činné zobrazuje tabulka 3.2. 

 

Tab. 3.2 – Maximální vyměřovací základy pro placení pojistného veřejného 

zdravotního pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných 

v letech 2007 - 2012  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maximální 

vyměřovací základ 

zaměstnance 

v průměrné mzdě 

- 48 x 48 x 72 x 72 x 72 x 

Maximální 

vyměřovací základ 

OSVČ v průměrné 

mzdě 

- 48 x 48 x 72 x 72 x 72 x 

Maximální 

vyměřovací základ 

zaměstnance v Kč 

- 1 034 880 1 130 640 1 707 048 1 781 280 1 809 864 

Maximální 

vyměřovací základ 

OSVČ v Kč 

486 000 1 034 880 1 130 640 1 707 048 1 781 280 1 809 864 

Zdroj: http://www.finance.cz/, vlastní úprava, 2011. 

 

Následující grafy ilustrují dopady (zabezpečení ekvivalence) institutů 

minimálního a maximálního vyměřovacího základu na příkladu zaměstnance 

v pracovním poměru uzavřeném pracovní smlouvou9 s rovnoměrným měsíčním 

hrubým důchodem (předpokládá se, že zaměstnanec má každý měsíc stejnou 

hrubou mzdu). Na grafu 3.1 je vidět, že při nulovém hrubém důchodu hradí 

zaměstnanec pojistné ve výši 1 080 Kč, které s jeho rostoucím důchodem absolutně 

klesá (za zaměstnance začíná hradit zaměstnavatel a snižuje se zaměstnancův 

                                            
9
Jedná se o podstatnou skutečnost. V případě pracovního poměru uzavřeného např. dohodou o 

pracovní činnosti je situace odlišná. 
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doplatek pojistného do minimální výše). S růstem měsíčního hrubého důchodu od 

8 000 Kč do 150 822 Kč (1/12 maximálního vyměřovacího základu) lineárně roste 

absolutní výše odvedeného pojistného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Nad tuto 

výši se již další pojistné nehradí.  

Působení minimálního vyměřovacího základu v intervalu od 500 Kč – 8 000 Kč 

hrubého důchodu je lépe patrné z grafu 3.2, který (ilustrativně) znázorňuje závislost 

relativní výše (v % hrubého důchodu) pojistného hrazeného zaměstnancem na 

důchodu. Horizontální limitou této konvexní křivky je na intervalu 0 Kč - 150 822 Kč   

sazba 4,5 % z hrubého důchodu (vyměřovacího základu). 

 

Graf 3.1 – Absolutní výše placeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

zaměstnancem a zaměstnavatelem za výše přijatých předpokladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 
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Graf 3.2 – Relativní výše hrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění  

(v % hrubého důchodu) zaměstnancem na intervalu 500 Kč – 8000 Kč za výše 

přijatých předpokladů (vliv minimálního vyměřovacího základu) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Graf 3.3 ilustruje působení maximálního vyměřovacího základu v modelovém 

příkladě. Na intervalu měsíčního hrubého důchodu 8 000 Kč – 150 822 Kč roste 

absolutní výše odváděného pojistného zaměstnancem lineárně. Podíl odvedeného 

pojistného na hrubém důchodu je tedy konstantní ve výši 4,5 %. Nad maximální 

vyměřovací základ zůstává odvedené pojistné konstantní. Jeho podíl na důchodu je 

tedy s dalším růstem důchodu klesající (degresivní). 
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Graf 3.3 – Relativní výše hrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění  

(v % hrubého důchodu) zaměstnancem na intervalu 8 000 Kč – 250 000 Kč za 

výše přijatých předpokladů (vliv maximálního vyměřovacího základu) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Shrnutí - z pohledu spravedlnosti veřejné zdravotní pojištění v České 

republice zohledňuje jak princip solidarity (absolutní růst odváděného pojistného 

s důchodem do maximálního vyměřovacího základu, poskytování zdravotní péče bez 

ohledu na její nákladnost a výši odváděné pojistného pojištěncem, pojištěnci za které 

platí pojištění stát z veřejných prostředků, participace zaměstnavatele), tak tolik 

důležitý princip ekvivalence (minimální vyměřovací základy pro zaměstnance a 

OSVČ, povinnost úhrady pojistného i osobami bez zdanitelných příjmů, maximální 

vyměřovací základy zabezpečující degresivní zatížení vysokých příjmů pojistným) 

odlišující jej (mimo jiné) od daně10.  

 

                                            
10

  Je třeba upozornit, že závěry jsou vyvozeny z konkrétního modelu. Nemusí být tedy ve specifických 
případech universálně platné. 
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3.2 Příspěvky na sociální zabezpečení 

Příspěvky na sociální zabezpečení v zákoně11 [30] označené jako „pojistné“ 

v České republice zahrnuje celkem tři části (platby): 

 pojistné na sociální zabezpečení  

o nemocenské pojištění,  

o důchodové pojištění,  

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

 

3.2.1 Legislativa 

Základními právními předpisy upravujícími sociální zabezpečení a pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v České republice 

jsou: 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů (důchodové pojištění tvoří spolu 

s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení), 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky 

jejich výplaty), 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (upravuje nemocenské pojištění zaměstnanců), 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.2.2 Využití a význam  

Nemocenské pojištění slouží k zabezpečení ekonomicky aktivních občanů 

v případě krátkodobé ztráty výdělku z důvodu nemoci či mateřství.  

Důchodové pojištění je určeno k zabezpečení proti sociálním událostem stáří, 

invalidity a úmrtí živitele.  

                                            
11

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určen na hmotné zabezpečení 

poskytované uchazečům o zaměstnání, výdaje související se zabezpečováním práva 

na práci a na správní výdaje úřadů práce. [12] 

 

3.2.3 Povinnost 

Lidé výdělečně činní jsou účastni na důchodovém pojištění (a platí pojistné) ze 

zákona. Podmínkou je výdělečná činnost rozsahem zakládající účast na pojištění12. 

Je možná též dobrovolná účast na důchodovém pojištění (a placení pojistného) za 

stanovených podmínek (v případě, kdy pojištění ze zákona nevzniká). Ze zákona [12] 

vzniká účast na důchodovém pojištění obdobně i pro cizí státní příslušníky na území 

ČR (v pracovním nebo obdobném poměru, samostatně výdělečně činné na území 

ČR).  

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona (za 

stanovených podmínek). Nerozlišuje se, zda zaměstnanec je občanem České 

republiky nebo jiného státu.13 [12] Zásadní skutečností je současný stav, kdy přes 

zákonnou účast zaměstnanců na nemocenském pojištění tito žádné pojistné nehradí 

(hradí je za ně zaměstnavatel). Osoby samostatně výdělečně činné mohou být 

účastny na nemocenském pojištění (a platit samy pojistné) dobrovolně. 

V případě příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je u zaměstnance situace 

obdobná jako v případě nemocenského pojištění (hradí jej ze zákona za 

zaměstnance zaměstnavatel). U osob samostatně výdělečně činných je příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti svázán s důchodovým pojištěním (jsou povinny jej samy 

hradit).  

 

3.2.4 Návratnost 

Podle zákona o důchodovém pojištění [12] jsou osoby účastné tohoto pojištění 

zabezpečeni v životních situacích, jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Tehdy mají 

plátci pojistného nárok na pojistné plnění (vyplácení dávek)14. 

                                            
12

 Předpoklad, že výdělečná činnost svým rozsahem zakládá účast na nemocenském pojištění. 
13

 Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro 
zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu 
EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 
14

 Existují však ještě další omezující podmínky, které je nutné splnit pro získání pojistného plnění 
(např. potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod, věk a jiné). 
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Na základě nemocenského pojištění se při splnění podmínek nároku na 

pojistné plnění toto vyplácí v podobě dávek (u zaměstnanců se vyplácí nemocenské, 

ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc 

v mateřství, u osob samostatně výdělečně činných nemocenské a peněžitá pomoc 

v mateřství). [12] Je však velmi obtížné uvádět návratnost v případě zaměstnanců, 

neboť tito nemocenské pojištění nehradí. 

Zabezpečení v nezaměstnanosti (dávkou podpory v nezaměstnanosti) je 

pojistným plněním v  případě splnění podmínky doby zaměstnání nebo samostatné 

výdělečné činnosti spojené s odvodem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (za 

předpokladu splnění dalších formálních podmínek). V případě zaměstnanců je opět 

irelevantní hovořit o návratnosti, neboť příspěvek za zaměstnance hradí 

zaměstnavatel.  

 

3.2.5 Existence objektu 

V případě důchodového pojištění je třeba rozlišit, zda se jedná o povinnou 

nebo dobrovolnou účast na pojištění. V případě povinného pojištění je objektem 

důchod (příjem, výdělečná činnost) rozsahem zakládající účast na pojištění. 

Pojištěnec se nemůže v takovém případě účasti (ani placení) žádným způsobem 

vyhnout. V parametru objektu tedy povinné důchodové pojištění v České republice 

odpovídá definici daně dle tabulky 2.1 (vyhnout se placení je možné pouze při 

ukončení výdělečné činnosti stejně jako je tomu u daně z příjmů fyzických osob). 

Totožná je situace v oblasti nemocenského pojištění. V případě povinného 

nemocenského pojištění je objektem důchod resp. výdělečná činnost zaměstnance  

s rozsahem zakládající účast na pojištění. Rozdíl oproti daňové vlastnosti 

důchodového pojištění je však faktické nehrazení pojistného pojištěncem 

(zaměstnancem). 

V případě příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je objektem výhradně 

důchod (výdělečná činnost). 

 

3.2.6 Příjemce platby 

Pojistné na důchodové pojištění, nemocenské pojištění i příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti je příjmem státního rozpočtu. Pojistné na důchodové pojištění 
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se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se 

uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu. [30] 

 

3.2.7 Určení výše platby 

Výše pojistného na důchodové pojištění, nemocenské pojištění i příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. 

Vyměřovací základ se liší u jednotlivých pojištěnců. Platba je tedy legislativně 

určena, avšak v určitých případech má možnost si pojištěnec sám zvolit vyměřovací 

základ (a tedy výši pojistného) v rámci legislativně stanovených mezí.15 

 

3.2.8 Účelovost 

Pojistné na důchodové pojištění je určeno k výplatě dávek důchodového 

pojištění. V České republice v praxi nedochází k vyrovnanému saldu. V minulosti 

bylo vybrané pojistné striktně odděleno od státního rozpočtu. V devadesátých letech 

minulého století (tedy v období kdy na něm byly dosahovány významné přebytky) byl 

„důchodový účet“ začleněn do státního rozpočtu. V současnosti jsou prostředky 

k výplatě pojistného plnění čerpány ze státního rozpočtu nezávisle na výši 

inkasovaného pojistného v předchozím období. Lze tedy konstatovat, že tyto platby 

jsou účelové, ale jejich účelová vazba je v čase narušována. [18] 

 

3.2.9 Pohled spravedlnosti – uplatňované principy a účinné instituty 

Z důvodu tematického zaměření práce na disparity a vazby osobní důchodové 

daně a zákonného16 pojištění bude v této části věnována pozornost především 

důchodovému pojištění. Skutečnosti, že nemocenské pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti zaměstnanec nehradí (není poplatníkem) a u osob 

samostatně výdělečně činných je nemocenské pojištění dobrovolné, činí jejich 

samostatnou analýzu z mikroekonomického pohledu pojištěnce irelevantní.   

Český systém sociálního zabezpečení uplatňuje jako parametr určitou 

proporci solidarity a ekvivalence. Ústavní soud České republiky v nálezu [4] 

konstatoval, že „ve všech existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v 

                                            
15

  Jako příklad lze uvést dobrovolnou účast na důchodovém pojištění. 
16

  Ve smyslu výkladu pojmu „zákonné pojištění“ dle prvního odstavce 3 části práce.  
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různém poměru zastoupeny zásady solidarity a ekvivalence. Každý systém 

sociálního zabezpečení nese s sebou zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 

sociálních skupin, podle toho, je-li preferováno spíše hledisko solidarity nebo 

upřednostňována zásada ekvivalence. Tato úprava je vyhrazena zákonodárci, který 

nemůže postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet ke 

sledovaným veřejným hodnotám.“ V důchodovém pojištění je individuální 

ekvivalence zohledněna například konstrukcí a výší dávky (např. starobního 

důchodu) jež se odvozuje od výše předchozího výdělku (a tedy odváděného 

pojistného). Dalším nástrojem uplatnění ekvivalence je institut maximálního 

vyměřovacího základu (vývoj institutu maximálního vyměřovacího základu pro 

zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné zobrazuje tabulka 3.2) a 

minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných (viz tabulka 

3.1). Solidarita se uplatňuje např. prostřednictvím institutu minimálních důchodů, 

existencí náhradních dob pojištění, redukcí vyšších výdělků při konstrukci důchodů, 

podílem na financování pojistného zaměstnavateli a státními dotacemi k cenám 

služeb (věcných dávek). [9]  
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Tab. 3.3 – Stav vyměřovacích základů, sazeb a minimálních vyměřovacích 

základů pojistného za sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti k 1. 1. 2012  

Poplatník Vyměřovací základ 
Sazba  

v % 

Minimální vyměřovací 

základ 

Důchodové pojištění 

Zaměstnanec 

úhrn příjmů, které zaměstnavatel 

zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním, které zakládá účast na 

nemocenském pojištění. 

6,5 % - 

Zaměstnavatel 
úhrn vyměřovacích základů 

zaměstnanců 
21,5 % - 

OSVČ 

50 % z částky, o kterou příjmy ze 

samostatné výdělečné činnosti 

přesáhnou v rozhodném období výdaje 

na dosažení, udržení a zajištění příjmů 

nebo vyšší. 

28 % 

25 % průměrné mzdy pro hlavní a 

10 % průměrné mzdy pro vedlejší 

výdělečnou činnost 

Osoby dobrovolně 

účastné na pojištění 
částka, kterou si určí 28 % 25 % průměrné mzdy 

Nemocenské pojištění 

Zaměstnanec - - - 

Zaměstnavatel 
úhrn vyměřovacích základů 

zaměstnanců 

2,3 %  

(3,3 %) 
- 

OSVČ částka, kterou si určí 2,3 % 5000 Kč 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Zaměstnanec - - - 

Zaměstnavatel 
úhrn vyměřovacích základů 

zaměstnanců 
1,2 % - 

OSVČ 

50 % z částky, o kterou příjmy ze 

samostatné výdělečné činnosti 

přesáhnou  v rozhodném období výdaje 

na dosažení, udržení a zajištění příjmů 

1,2 % 

25 % průměrné mzdy pro hlavní a 

10 % průměrné mzdy pro vedlejší 

výdělečnou činnost 

Zdroj: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vlastní úprava, 2011. 
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Tab. 3.4 – Maximální vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanců a osob samostatně 

výdělečně činných v letech 2007 - 2012  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maximální 

vyměřovací základ 

zaměstnance 

v průměrné mzdě 

- 48x 48x 72x 72x 48x 

Maximální 

vyměřovací základ 

OSVČ v průměrné 

mzdě 

- 48x 48x 72x 72x 48x 

Maximální 

vyměřovací základ 

zaměstnance v Kč 

- 1 034 880 1 130 640  1 707 048 1 781 280 1 206 576 

Maximální 

vyměřovací základ 

OSVČ v Kč 

480 000 1 034 880 1 130 640  1 707 048 1 781 280 1 206 576 

Zdroj: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, rok 2007 – 2012, vlastní úprava. 

 

Obdobně jako v případě veřejného zdravotního pojištění i v případě pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl maximální 

vyměřovací základ součástí účinné legislativy od roku 1992 pro osoby samostatně 

výdělečně činné. Ke sjednocení (zavedení i pro zaměstnance) došlo v roce 2008, 

kdy až do roku 2011 jeho hodnota byla totožná s hodnotou maximálního 

vyměřovacího základu pro veřejné zdravotní pojištění. Od roku 2012 došlo k jeho 

snížení na 48 násobek průměrné mzdy při zachování 72 násobku pro veřejné 

zdravotní pojištění. Tato úprava znamená zmírnění podmínek pro vysoko příjmovou 

část pojištěnců, snížení pojistného placeného zaměstnavatelem a zároveň posílení 

principu ekvivalence. Následující grafy (3.4 a 3.5) ilustrují dopad (uplatnění 

ekvivalence prostřednictvím institutu maximálního vyměřovacího základu) na modelu 

zaměstnance s rovnoměrným měsíčním hrubým důchodem (předpokládá se, že 

zaměstnanec má každý měsíc stejnou hrubou mzdu). S ohledem na odvod 

zaměstnance jde pouze o odvod důchodového pojištění.  
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S růstem měsíčního hrubého důchodu od 2 500 Kč17 do 100 548 Kč (1/12 

maximálního vyměřovacího základu) lineárně roste absolutní výše odvedeného 

pojistného na důchodové pojištění zaměstnancem i zaměstnavatelem. Nad tuto výši 

se již další pojistné nehradí. Podíl odvedeného pojistného na hrubém důchodu je 

tedy (na intervalu 2 500 Kč – 100 548 Kč) konstantní ve výši 6,5 %. Nad maximální 

vyměřovací základ podíl pojistného na důchodu klesá (degresivní). 

 

Graf 3.4 – Absolutní výše hrazeného pojistného na důchodové pojištění 

zaměstnancem a zaměstnavatelem (za zaměstnance) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

                                            
17

 Částka rozhodná pro účast na pojištění, tzv. rozhodný příjem. 
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Graf 3.5 – Relativní výše hrazeného pojistného na důchodové pojištění   

(v % hrubého důchodu) zaměstnancem na intervalu 0 – 250 000 Kč za výše 

přijatých předpokladů (vliv maximálního vyměřovacího základu) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Graf 3.6 znázorňuje vliv změny účinné od roku 2012 (snížení maximálního 

vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a zachování jeho hodnoty pro veřejné zdravotní pojištění). 

Z tohoto vychází pak graf 3.7, který je vertikálním součtem křivek grafu 3.6 a 

znázorňuje průběh celkového zatížení důchodu zaměstnance pojistným. 
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Graf 3.6 – Komparace výše hrazeného pojistného na důchodové pojištění a 

veřejné zdravotní pojištění  (v % hrubého důchodu) zaměstnancem v roce 2012 

na intervalu 0 – 250 000 Kč za výše přijatých předpokladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Graf 3.7 – Celkové relativní zatížení důchodu zaměstnance pojistným  

(v % hrubého důchodu) na intervalu 0 – 250 000 Kč za výše přijatých 

předpokladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 
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3.3 Dílčí závěr - sociální pojištění  

Empirické poznatky vycházející z analýzy pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České 

republice provedené v této části práce (3.1 a 3.2) dle kritérií tabulky 2.1 potvrzují 

autorovu hypotézu vyslovenou v úvodu práce o zásadních rozdílech sociálního 

pojištění od definice daně vymezené tabulkou 2.1 a nevhodnosti zavádějícího 

agregovaného pojetí tzv. plateb daňového charakteru. Jde především o částečné 

uplatňování principu ekvivalence, podmíněnou návratnost, účelovost a ojediněle 

absentující objekt. Je třeba mít na paměti, že tyto závěry jsou platné zejména pro 

uvažovaný model zaměstnance a nejsou tedy platné obecně. Mohou existovat 

případy s odlišnými závěry (např. osoby samostatně výdělečně činné, které nebyly 

podrobeny analýze detailní, ale pouze zmíněny pro účely komparace) a zároveň 

určité diference i mezi jednotlivými pojištěními (zdravotní vs. důchodové apod.). 

Zkoumané instituty maximálních vyměřovacích základů považuje autor za 

nezbytný konstrukční prvek, který má sám o sobě své opodstatnění k uplatnění 

nezbytného principu ekvivalence v pojištění odlišující jej (mimo další) od daně. 

Obdobné závěry jsou (někdy odlišné pouze obrácenou kauzalitou) vyjádřeny 

též v nálezech Ústavního soudu České republiky. Výňatky z příslušných nálezů 

Ústavního soudu České republiky jsou obsahem přílohy č. 2 a přílohy č. 3 k této 

práci. 

 

3.4 Osobní důchodová daň - Daň z příjmů fyzických osob 

3.4.1 Legislativa 

Dle článku 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod [27] jsou daně (a 

poplatky) ukládány jen na základě zákona. Základním právním předpisem 

upravujícím osobní důchodovou daň v České republice je Zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.4.2 Využití a význam  

Daň z příjmů fyzických osob v České republice je jedním z hlavních 

příjmových kanálů veřejných rozpočtů. V roce 2010 činil objem daňového inkasa 
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daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnání) a z podnikání18 

119 829 mil. Kč což je 21,85 % celkového daňového inkasa (tedy velmi významný 

podíl)19. [20] Prostřednictvím výdajů veřejných rozpočtů umožňuje realizovat fiskální 

politiku a plnit alokační, redistribuční a stabilizační funkci.  

 

3.4.3 Povinnost 

Daň z příjmů fyzických osob v České republice v parametru povinnosti 

odpovídá definici uvedené tabulkou 2.1. Ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, vyplývá povinnost hrazení při existenci objektu (viz 3.4.5). Existence objektu 

tedy zakládá závazkový vztah poplatníka vůči státu. 

 

3.4.4 Návratnost 

Daň je nenávratná, poplatník nemá nárok na žádná plnění ze strany příjemců 

daně (veřejných rozpočtů). V praxi jsou však všeobecná (nikoli individuální) plnění 

realizována (např. obrana, policie, dopravní infrastruktura). Existence daní by byla 

asi obtížně politicky přijatelná (a obhajitelná) při neexistenci alespoň všeobecného 

plnění v podobě veřejných statků. 

 

3.4.5 Existence objektu 

Objektem daně z příjmů fyzických osob je důchod (příjem), který je vymezen v § 3 

odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako předmět daně. Jde o: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, a 

 ostatní příjmy. [29] 

 

 

                                            
18

  Daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou v tomto případě není uvažována. 
19

  Vyšší (asi dvojnásobný) podíl na daňovém inkasu má pouze daň z přidané hodnoty (prohlášení 
platí za rok 2010).  
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3.4.6 Příjemce platby  

Příjemci daně z příjmů fyzických osob jsou následující veřejné rozpočty: 

 Státní rozpočet, 

 rozpočty krajů, 

 rozpočty obcí. [11] 

 

3.4.7 Určení výše platby 

Algoritmus pro výpočet výše daňové povinnosti stanovuje zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů [29]. Daň je stanovena procentem (15 %) z daňového základu 

(upraveného způsobem stanoveným tímto zákonem). 

 

3.4.8 Účelovost 

Daň z příjmů fyzických osob je neúčelová. V momentě jejího inkasa není znám 

účel jejího použití. Jsou známy pouze veřejné rozpočty, které jsou příjemci daňového 

inkasa. Rovněž jsou známy (do určité míry, např. plánované nebo obvyklé) výdaje 

jednotlivých rozpočtů. Částečně lze tedy určit spektrum výdajů, na které jsou vybrané 

daně použity, nikoli konkrétní jeden výdaj či jeden druh výdajů20.  

 

3.4.9 Pohled spravedlnosti – uplatňované principy 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.5, ze současné definice daně vyplývá 

preference principu platební schopnosti jako spravedlivého způsobu zdanění. 

Znamená to tedy zároveň požadavek na dodržení vertikální i horizontální 

spravedlnosti. V české dani z příjmů fyzických osob21 byl tento princip ve smyslu 

absolutních i poměrových veličin uplatněn prostřednictvím klouzavě progresivní 

sazby daně (uplatňované do roku 2007), dále prostřednictvím konstrukce algoritmu 

pro výpočet daně, obsahem četných výjimek jako např. slev na dani a dalších 

nástrojů. Od roku 2008 došlo de facto k zachování stávajícího daňového zákona při 

provedení několika klíčových změn. Jde o reformulaci dílčího daňového základu 

(změna algoritmu výpočtu daně) pro příjmy ze závislé činnosti (příjmy zaměstnanců), 

                                            
20

 Na rozdíl např. od důchodového pojištění, kde inkasované pojistné slouží k výplatě dávek (např. 
starobních nebo jiných důchodů). 
21

 Která by měla být založena na principu platební schopnosti, což je obdoba principu solidarity 
v pojištění. 
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zrušení daňových pásem při zavedení pouze jedné sazby daně ve výši 15 % a 

významné navýšení částek slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě. [2] 

Odstraněním klouzavě progresivní sazby tedy došlo k vyloučení jednoho (nikoli 

jediného) z nástrojů uplatnění principu platební schopnosti. Tento krok hodnocený 

samostatně tedy nelze označit za narušující stávající zásady spravedlnosti, ale za 

zmírnění progrese, tedy jakýsi parametrický pohyb v rámci stávajících funkčních 

principů22. Rovněž reformulace dílčího základu daně ze závislé činnosti, kdy se 

začalo pojistné23 přičítat v hrubé mzdě a tvořit tzv. superhrubý příjem, nenarušuje 

žádným způsobem stávající principy. Důsledkem je pouze proporcionální zvýšení 

účinné daňové sazby24 a to všech poplatníků (důsledek změny slev na dani nyní není 

uvažován) způsobená růstem dílčího daňového základu při daném hrubém důchodu. 

Uvedené skutečnosti ilustruje graf 3.8. Sjednocení klouzavě progresivní na jednu 

proporcionální sazbu 15 % je změna z křivky fialové na žlutou (v případě, že by dílčí 

daňový základ zůstal definován shodně s rokem 2007).  Reformulace základu daně 

se pak promítá posunem žluté křivky na červenou. 

                                            
22

 Při provedení pouze této změny by daň z příjmů fyzických osob nadále zůstala progresivní (i když 
méně). 
23

 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti.  
24

 Pojem „účinná daňová sazba“ je pro účel této práce definován jako podíl daně (před slevami na 
dani) na hrubém důchodu resp. sazbu uplatněnou při dané hodnotě důchodu. Tato hodnota 
nezohledňuje např. slevy na dani, a proto se nejedná o skutečný podíl daňové povinnosti na důchodu. 
Slouží k separování dopadu jednotlivých změn. 
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Graf 3.8 – Separované dopady reformulace dílčího daňového základu ze závislé 

činnosti a sjednocení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

3.4.10 Vývoj daňového inkasa, pohled strany veřejných rozpočtů 

Z důvodu využití ve čtvrté části práce se na následujících řádcích autor krátce 

zmíní o vývoji daňového inkasa předmětné daně s vysvětlením uvedených hodnot. 

Z důvodu nedostupnosti informací za léta 2011 a 2012 budou uvedeny informace za 

léta 2005 – 2010.  

 

Tab. 3.5 - Vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob v České republice v letech 

2005 až 2010 v mil. Kč 

Daň 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Daň z příjmů FO – 

závislá činnost 

110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 

Daň z příjmů FO – 

z podnikání 

26 583 17 854 17 003 17 749 5 565 7 987 

Daň z příjmů FO 

celkem 

137 245 129487 143 391 132 929 116 607 119 829 

Zdroj: Česká daňová správa, vlastní úprava. 
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Graf 3.9 – Vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

a z funkčních požitků 

 

Zdroj: Česká daňová správa, vlastní úprava. 

 

V roce 2008 došlo poprvé od zavedení nové daňové soustavy v roce 1993  

k meziročnímu poklesu nominální výše inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků. Příčinou uvedeného poklesu jsou dle analýzy 

České daňové správy [16] právě legislativní změny, přijaté zákonem č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, tedy snížení daňového zatížení (zejména vysoko 

příjmových) zaměstnanců25.  

V roce 2009 pokračoval nominální pokles celorepublikového inkasa na dani  

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Hlavní příčinou 

uvedeného vývoje jsou dle České daňové správy dopady hospodářské krize a 

opatření, která byla součástí Národního protikrizového plánu, přijatého usnesením 

vlády č. 204 ze dne 16. 2. 2009. Velmi významný je pak propad inkasa daně z příjmů 

FO – z podnikání26. Dle České daňové správy [15] jde výpadek tohoto inkasa v roce 

2009 na vrub hospodářské krizi v kombinaci s legislativními změnami zákona o 

daních z příjmů27, protikrizovému opatření Ministerstva financí, o zrušení povinnosti 

                                            
25

 Více viz kapitola č. 4. 
26

 Výnos této daně za rok 2009 byl nejnižší od roku 1994. 
27

 Zavedení jednotné sazby daně ve výši 15 %, výrazné zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění, 
zvýšení limitu vlastního příjmu manželky/manžela. 
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hradit zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatné v průběhu 

kalendářního roku 2009 osobám s maximálně 5 zaměstnanci a zvýšené snaze 

podnikatelů nezálohovat „stát“ v podmínkách, kdy již bylo zřejmé, že hospodářské 

výsledky za zdaňovací období 2009 budou horší než v předchozích letech.  

V roce 2010 došlo k mírnému přírůstku celorepublikového inkasa na dani 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Mírný růst 

daňového inkasa koreluje s nepatrným hospodářským oživením české ekonomiky 

v roce 2010. [14] 
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4 Vzájemné vazby a účinky daně a pojištění 

4.1 Vazby a účinky ve stávajícím systému 

Zásadní skutečností je fakt, že oba systémy (tedy daň z příjmů fyzických osob 

a celé sociální pojištění28) jsou prostřednictvím dílčího daňového základu provázány 

(viz tabulka 4.1 a 4.2). Tato skutečnost je dána algoritmem stanovení dílčího základu 

daně (bude zpracován případ závislé činnosti), kdy výše daně do značné míry závisí 

na odváděném pojistném. Každý z těchto systémů je však založen na jiném principu 

spravedlnosti a proto je třeba mimořádné obezřetnosti. Při provádění změn  

v pojištění totiž dochází zároveň ke změnám v dani z příjmů fyzických osob. Analýza 

této vazby je předmětem čtvrté části práce.  

 

Tab. 4.1 – Algoritmus stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti a 

funkčních požitků v roce 2007 

ř. 1 - úhrn příjmů ze závislé činnosti (popř. funkční požitky) od všech 

zaměstnavatelů 

- 

ř. 2 - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

placené zaměstnancem29 

- 

ř. 3 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnancem 

= 

ř. 4 - dílčí základ daně ze závislé činnosti (a funkčních požitků) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

                                            
28

 Veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti.  
29

 V roce 2007 se zaměstnanec ještě podílel na úhradě všech složek a to následovně: 1,1 % na 
nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti. 
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Tab. 4.2 – Algoritmus stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti a  

funkčních požitků v letech 2008 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Z výše uvedených tabulek je jasná závislost dílčího daňového základu 

(potenciálně tedy i daně) ze závislé činnosti a funkčních požitků na úpravě pojistného 

na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Významná část (ř. 2 a ř. 3) dílčího daňového základu ze závislé 

činnosti a funkčních požitků tedy podléhá úpravě „externí“ legislativou (mimo Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).  

 

4.1.1 Dopad na poplatníky 

V následujícím textu bude zpracován model daňového zatížení důchodu 

zaměstnance při různých výších jeho důchodu. Kromě shodných předpokladů 

přijatých při zpracování druhé a třetí části práce přibude v následujícím textu 

předpoklad zaměstnancova uplatnění jediné slevy na dani, a to slevy na poplatníka. 

Bude provedena komparace čtyř vybraných let, které se výrazněji liší (viz tabulka 3.2 

a 3.4) a mají tedy význam pro zkoumané skutečnosti. Jde o léta 2007, 2008, 2011 a 

2012. 

ř. 1 - úhrn příjmů ze závislé činnosti (popř. funkční požitky) od všech 

zaměstnavatelů 

+ 

ř. 2 - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

placené zaměstnavatelem za zaměstnance 

+ 

ř. 3 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za 

zaměstnance 

= 

ř. 4 - dílčí základ daně ze závislé činnosti (a funkčních požitků) tzv. 

superhrubý příjem 
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Graf 4.1 – Závislost absolutní výše měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických 

osob (ze závislé činnosti) na výši důchodu v letech 2007, 2008, 2011 a 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Nejvýraznější rozdíl mezi rokem 2007 a léty 2008, 2011 a 2012 je dán z velké 

části změnami v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Ostatní rozdíly mezi roky 2008, 2011 a 2012, však už převážně padají na 

vrub změnám v legislativě upravující pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. 
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Graf 4.2 – Závislost relativního zatížení daní z příjmů fyzických osob (závislá 

činnost) na výši důchodu v letech 2007, 2008, 2011 a 2012 (v % hrubého 

důchodu) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 

 

Z grafu 4.2 je zřejmé, že samotné odstranění klouzavě progresivní sazby daně 

(daňových pásem) od roku 2008 nenarušuje progresivní průběh daňového zatížení 

zaměstnance (jak již bylo uvedeno v části 3.4.9), ale pouze jej zmírňuje (do důchodu 

ve výši 86 240 Kč)30. Vlivem zavedení maximálního vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v roce 2008, však dochází 

k významnému dopadu na průběh daňového zatížení. S dalším růstem důchodu 

přechází v pokles relativního daňového zatížení (daňová degrese). Děje se tak 

v důsledku absence dalšího dodatečného přičítání pojistného do dílčího základu 

daně nad stanovený maximální vyměřovací základ. Ačkoli došlo k absolutnímu 

                                            
30

 V modelu uplatněná sleva na poplatníka do uvedené částky, která je 1/12 ročního maximálního 
vyměřovacího základu pro odvod pojistného progresivní průběh zachovává.  
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snížení daňového zatížení téměř všech poplatníků oproti roku 200731, ve smyslu 

poměrových veličin se na části zkoumaného intervalu důchodu jedná o narušení 

současně uznávaného principu spravedlivého zdanění – principu berní způsobilosti. 

Vertikální spravedlnost je dodržena pouze v absolutním pojetí. Ve smyslu veličiny 

odvozené (poměrové), tato vertikální spravedlnost neplatí. U poplatníků (v tomto 

případě zaměstnanců) s vysokými důchody, kdy je marginální užitečnost důchodu 

pravděpodobně32 velmi nízká, je podíl daňového odvodu na důchodu nižší než u 

poplatníka s důchodem nižším, kde lze předpokládat vyšší mezní užitečnost 

dodatečné koruny. Rozsah tohoto „nespravedlivého“ intervalu se liší v jednotlivých 

letech dle nastavení parametru výše maximálních vyměřovacích základů (viz křivka 

roku 2011 a 2012). Daň je ze své definice platbou neekvivalentní. Neexistuje tedy 

žádný relevantní důvod degresivního zdanění vysokých příjmů. Degresivní zdanění 

příjmů nepředpokládá např. ani motivačně orientovaný koncept rovné daně.33  

Na tomto místě je též vhodné zmínit následující text z odůvodnění výroku 

v Nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky [23]: „V zásadě 

nelze vyloučit, aby zákonodárce stanovil diferencované daně podle zásady, že 

výkonnější subjekt bude odvádět vyšší daně. Není však možno postupovat opačně a 

více zatížit hospodářsky a sociálně slabší subjekty. Tuto zásadu trvale prosazuje 

judikatura jiných evropských ústavních soudů.“ Přičemž východiskem ústavnímu 

soudu při rozhodování byla kategorie rovnosti subjektů. Tamtéž [23] je uvedeno: 

„Pokud bylo z rovnosti učiněno právo, je každý jednotlivec oprávněn, aby stát  

v mezích svých možností odstranil všechny faktické nerovnosti. Tato konstrukce 

ovšem platí pouze tehdy, uvažujeme-li rovnost jako absolutní. Ovšem rovnost 

relativní, jak ji mají na mysli všechny moderní ústavy, požaduje pouze odstranění 

neodůvodněných rozdílů.“ Autor tedy dovozuje, že degresivní část průběhu zatížení 

zaměstnance daní z příjmů fyzických osob je rovněž v rozporu s uvedeným pojetím 

rovnosti (garantované Listinou základních práv a svobod) jako relativní kategorie a 

též výše uvedenou zásadou vyloučení vyššího daňového zatížení hospodářsky a 

sociálně slabších subjektů. 

                                            
31

 Všechny křivky leží pod modrou křivkou, popř. jsou na části s touto totožné. 
32

 Tato autorova hypotéza vychází z Teorie mezního užitku resp. zákona klesajícího mezního užitku.  
33

 Více např. RABUSHKA, Alvin. Rovná daň. In: 13. ekonomická konference Progress Foundation 
[online]. Curych, 2000 [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: <http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik07.pdf 
nebo TLUSTÝ, Vlastimil, Petr MACH a Ladislav MINČIČ. Rovná daň. Praha: CEP - Centrum pro 
ekonomiku a politiku, 2001. 92 s. ISBN 80-902795-4-6. Dostupné z: 
http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik07.pdf 
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4.1.2 Dopad na veřejné rozpočty 

Druhou stranou téže záležitosti je kromě mikroekonomického dopadu na 

poplatníka popsaného v části 4.1.1 též dopad na veřejné rozpočty. Je třeba si 

uvědomit, že z výše ukázané vazby vyplývá také skutečnost, že parametrická změna 

provedená v sociálním pojištění (např. zvýšení sazby pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění) za účelem navýšení inkasa pojistného určeného na zdravotní péči zároveň 

pravděpodobně vyvolá změnu inkasa daně z příjmů fyzických osob. Při současné 

konstrukci by takové zvýšení sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

znamenalo zvýšení i daňového zatížení daní z příjmů fyzických osob (uvažuje se 

závislá činnost) tedy ceteris paribus (nepředpokládá se např. demotivační účinek) 

zvýšení daňového inkasa. Provedená změna tedy může mít jistý multiplikovaný 

účinek. 

 

4.2 Návrh autora 

Aktuální hodnoty státního dluhu a deficitního státního rozpočtu mají za 

následek sílící hlasy o potřebě návratu k progresivní sazbě daně z příjmů fyzických 

osob jako nástroje potřebného opětovného navýšení daňových příjmů státního 

rozpočtu. Z analýz České daňové správy citovaných v části 3.4.10 lze vyvodit, že při 

zachování klouzavě progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob z roku 2007, by 

v letech 2008 – 2010 pravděpodobně došlo k vyššímu daňovému inkasu. Zároveň 

jde o cestu, která je z pohledu v současnosti přijímaného principu spravedlivého 

zdanění vhodná (preference principu platební schopnosti z definice daně jako platby 

neekvivalentní).  

Dalším „spravedlivým“ řešením vracejícím do daně z příjmů fyzických osob 

vertikální spravedlnost v relativním pojetí (odstranění části degresivního průběhu) a 

ceteris paribus mírně navyšujícím daňové inkaso, je dle názoru autora model 

přijímající následující opatření:  

 zachování jediné sazby daně z příjmů fyzických osob, 

 nutné zachování maximálních vyměřovacích základů pro pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti jako nástroje k  uplatnění principu ekvivalence 

u pojištění, 
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 změna algoritmu výpočtu daně z příjmů fyzických osob pro důchod 

s hodnotou přesahující hodnotu maximálních vyměřovacích základů pro 

pojistné; přes skutečné nehrazení pojistného nad maximální vyměřovací 

základy, jeho (fiktivní) přičítání do dílčího daňového základu i nad 

maximální vyměřovací základ.  

Uvedený návrh jednoduchého opatření by mohl dosáhnout několika výsledků. 

Lze předpokládat, že by v takovém případě došlo (pravděpodobně, za jinak 

neměnných okolností) k mírnému navýšení daňového inkasa v důsledku vyššího 

zdanění vysoko příjmových poplatníků (s příjmy nad maximální vyměřovací základy). 

Dalším důsledkem je potom změna degresivní části (červená křivka v grafu 4.2), 

která by se stala rostoucí (tedy progresivní), aniž by došlo k demotivačnímu účinku 

pod vlivem přecházení do vyššího daňového pásma. Výsledek uvedeného návrhu 

zobrazuje graf 4.3 včetně komparace se stávajícím stavem v roce 2012. 

 

Graf 4.3 – Průběh daňového zatížení zaměstnance daní z příjmů fyzických osob 

dle stávající úpravy vs. návrh autora 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011. 
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5 Závěr 

Cílem této práce byla deskripce disparit a vazeb daní a sociálního pojištění 

(označované též jako zákonné pojištění), resp. osobní důchodové daně a příspěvků 

na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které v České republice 

představuje daň z příjmů fyzických osob, důchodové, nemocenské a veřejné 

zdravotní pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. První část cíle, tedy 

odhalení a deskripce teoretických i praktických disparit, byla naplněna a ukázala na 

řadu argumentů potvrzujících autorovu hypotézu o irelevanci daňové klasifikace 

plateb na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které se často považují 

(či jsou označovány) za tzv. platby daňového charakteru. Obdobný názor lze najít též 

v několika nálezech Ústavního soudu České republiky, opakovaně se zabývajícího 

zkoumanou hranicí mezi právními instituty sociálního pojištění a daně, jejich 

obsahovou náplní, znaky a uplatňovanými principy. Autor zároveň navrhnul a 

definoval formou tabulky příklad alternativní klasifikace (členění), které je založeno 

na detailní definici jednotlivých institutů (plateb). Toto členění nabízí následujících 

osm typů plateb: poplatek, komerční smluvní pojištění dobrovolné, komerční smluvní 

pojištění povinné, komerční zákonné pojištění, nekomerční dobrovolné pojištění 

(sociální pojištění dobrovolné), nekomerční povinné pojištění (sociální pojištění 

povinné), nekomerční zákonné pojištění (sociální pojištění zákonné) a daň.  

Druhá část cíle, tedy odhalení důsledků vazby mezi osobní důchodovou daní 

v České republice (tedy daní z příjmů fyzických osob) a důchodovým, veřejným 

zdravotním a nemocenským pojištěním a příspěvkem na státní politiku 

zaměstnanosti, byla naplněna rovněž. Na základě analýzy uvedených konkrétních 

institutů a vzájemné vazby autor formuloval několik závěrů. Prvním ze závěrů je 

skutečnost, že samotná konstrukce předmětné daně i pojištění je v zásadě v souladu 

se současnými principy spravedlivého zdanění a pojištění. Vazba mezi uvedenými 

instituty (která je realizována prostřednictvím dílčího daňového základu ze závislé 

činnosti a funkčních požitků), však přináší určité problémy a to nejen 

z mikroekonomického pohledu poplatníka daně či účastníka pojištění, ale i 

z makroekonomického pohledu, především příjmové strany veřejných rozpočtů. Za 

nežádoucí důsledky autor považuje degresivní průběh zatížení zaměstnance 

(s ročním důchodem vyšším než 1 206 576 Kč) daní z příjmů fyzických osob a nízké 

inkaso předmětné daně v posledních letech. Za nežádoucí, je první z uvedených 



 

55 

skutečností označována nejen na základě poznatků ekonomické vědy, ale též na 

základě výkladu principů a zásad pro ukládání daní Ústavním soudem České a 

Slovenské Federativní Republiky a Ústavním soudem České republiky.  

Autor proto navrhnul model řešící zjištěné výše uvedené problémy. Návrh byl 

zpracován s přihlédnutím k ústavním principům, poznatkům ekonomické vědy, a to 

při kritériích dosažení maximálního pozitivního efektu při minimu nutných 

legislativních úprav. Naproti tomuto návrhu jsou předpokládány a zamýšleny určité 

změny předmětné legislativy, které by měly být účinné od roku 2013. Zpracování 

těchto opatření nebylo předmětem této práce. Jejich dopady a zjištění, zda odstraňují 

uvedené problémy, mohou být námětem pro další práce. 
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VŠB - TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB - TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

       ……………………………… 

       jméno a příjmení studenta 


