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1 Úvod 

Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou, které je věnována první část zákona 

o daních z příjmů. Tyto daně se dotýkají všech ekonomicky aktivních obyvatel a právě proto 

jsou také značným politickým nástrojem. Daň z příjmů fyzických osob je po dani z přidané 

hodnoty a dani z příjmů právnických osob nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu 

České republiky, její záběr je velmi obsáhlý a rozhodně nepatří k nejjednodušším. Příjmové 

daně lze zjednodušeně rozdělit dle plátců, a to na fyzické a právnické osoby. V této 

diplomové práci se chci věnovat optimalizaci zdanění příjmů fyzických osob v návaznosti na 

chystané velké změny daňové soustavy, které se dotknou všech daňových poplatníků, 

pravděpodobně od roku 2014. Dojde např. ke zrušení superhrubé mzdy, odstranění řady 

výjimek ve zdanění fyzických a právnických osob a také ke zřízení jednoho inkasního místa,  

na které se budou odvádět daně včetně pojistného. 

Téma týkající se daně z příjmů fyzických osob a její optimalizace jsem si pro 

diplomovou práci vybrala proto, že je pro mě jako studenta ekonomické fakulty, zaměstnance 

finančního úřadu a poplatníka velice blízká. Taktéž je to v poslední době velmi oblíbené  

a „žhavé téma“ nejedné debaty, neboť se připravují velké změny tzv. daňové reformy  

a hlavním obsahem je projekt jednoho inkasního místa (JIM). Tato oblast je hojně využívána 

nejen osobami samostatně výdělečně činnými, ale také zaměstnanci při snižování 

každoročních daňových odvodů. Proto se pokusím problematiku daně z příjmů fyzických 

osob v souvislosti se změnami týkajícími se velké daňové reformy v souvislosti se zavedením 

jednoho inkasního místa popsat. 

Cílem mé práce je analýza konkrétních druhů příjmů fyzických osob a jejich 

optimalizace zdanění dle platného zákona o daních z příjmů v návaznosti na nový zákon  

č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 

změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zhodnocení 

všech variant řešení (tj. výhody, nevýhody, nákladů, přínosů, atd.). V praktické části 

diplomové práce se pokusím porovnat odvody zaměstnance a OSVČ dle platné právní úpravy 

v návaznosti na změny, které se chystají v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. 

Při zpracovávání diplomové práce budu vycházet z poznatků získaných během mého 

působení na finančním úřadě, z dostupné literatury, internetových zdrojů a z vlastních 

zkušeností při zpracovávání a vyměřování daňových přiznání poplatníků.  

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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Celá diplomová práce vychází z právního stavu k 1. 4. 2012. 

Při zpracování diplomové práce jsem použila metodu popisu, analýzy, syntézy a metodu 

srovnání. 
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2 Vymezení příjmů fyzických osob a jejich odvodů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen ZDP), 

který upravuje jak problematiku zdaňování příjmů fyzických osob, tak i osob právnických 

vychází ze zásady, že všechny příjmy každého daňového subjektu jsou zdaňovány jedinou 

daní, a to daní z příjmů. Příjmy fyzické osoby jsou tedy předmětem daně z příjmu fyzické 

osoby. Vzhledem k tomu, že příjmy fyzické osoby jsou velmi různorodé a podstatně  

se od sebe liší, rozeznává zákon o daních z příjmů několik kategorií předmětu daně z příjmů. 

Základní kategorie předmětu daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti 

a funkční požitky, dále příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy 

z kapitálového majetku a také příjmy z pronájmu. Poslední kategorii tvoří kategorie ostatních 

příjmů, do které spadají příjmy, jež není možno zařadit do žádné ze čtyř výše uvedených 

kategorií, ale které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Smyslem rozdělení 

předmětu příjmů do pěti kategorií je skutečnost, že jednotlivé kategorie jsou nejprve 

hodnoceny jednotlivě a jsou tak získány tzv. dílčí základy daně, které jsou podkladem 

pro zjištění základu daně. Z těchto dílčích základů daně z příjmů fyzických osob je pak 

odvozen vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

 

2.1 Zhodnocení platného právního stavu 

Stávající pojetí zdaňování příjmů fyzických osob na základě zákona o daních z příjmů 

bylo vypracováno v letech 1991 a 1992. Tento zákon tak nahradil předtím platné zákony  

o dani ze mzdy, o dani z příjmů z literární činnosti a umělecké činnosti, o dani z příjmů 

obyvatelstva a další předpisy, zavedením univerzální daně z příjmů fyzických osob. V roce 

1993 došlo k zavedení nové daňové soustavy, která zásadním způsobem změnila rozdělovací 

a přerozdělovací procesy v návaznosti na postup transformace ekonomiky České republiky. 

Posíleny byly principy nezbytné pro fungování tržní ekonomiky, a to princip daňové 

neutrality a daňové univerzality. 

V průběhu dosavadního více než sedmnáctiletého působení byl tento zákon předmětem 

celkem 109 novel, z nichž pouze čtrnáct lze označit za klíčové, zakládající systémové změny 

a naplňující proces postupného snižování daňového zatížení. [11] 
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Z počátku poměrně jednoduchý a přehledný zákon o daních z příjmů byl postupně 

změněn tím, že 

 byl rozšířen o řadu nezdanitelných částek (na studenta, bytovou potřebu, účast 

v odborech), 

 byl doplňován o výjimky ze zákona v podobě celé řady příjmů osvobozených  

od daně, 

 některé dosavadní nezdanitelné částky základu daně byly nahrazeny slevami  

na dani, 

 byly zavedeny mnohé limity pro uplatnění určitých daňových výdajů. [11] 

 

Další změnou, která vyvolala velké ohlasy, bylo zavedení tzv. superhrubé mzdy v roce 

2008 (tj. navýšením hrubé mzdy o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění placené plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

a funkčních požitků). Tento koncept značně zkomplikoval způsob stanovení základu daně  

u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a je označován za diskriminační, 

protože daňové zatížení těchto poplatníků je vyšší, než u ostatních poplatníků. Navíc při 

dosažení maximálního vyměřovacího pojistného základu dochází u těchto poplatníků  

k daňové degresi. 

 

2.2 Právní úprava pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

Sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tento zákon již byl 

několikrát novelizován). Sociální pojištění zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění, 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální 

pojištění jsou podle § 3 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. povinní platit: 

a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo 

fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační 

složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní 
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na základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní 

zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby, 

b) zaměstnanci vymezení v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb.,  

o pojistném na sociální zabezpečení. 

 

OSVČ jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, jestliže jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém 

pojištění. 

Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění zaměstnance je dle § 5 odst. 1 

zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení úhrn příjmů, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském 

nebo jen na důchodovém pojištění (plnění v peněžní i nepeněžní formě a výhody poskytnuté 

zaměstnavatelem), obecně jeho hrubá mzda. Do základu se naopak nezahrnují dle § 5 odst. 2 

zákona o pojistném na sociální pojištění např. náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné, 

atd. Výše pojistného je omezena shora maximálním vyměřovacím základem, jde 

o sedmdesátidvounásobek průměrné mzdy v roce 2011, je to 1 781 280 Kč (průměrná mzda 

24 740 Kč). V roce 2012 jde o čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy, tj. 1 206 576 Kč 

(průměrná mzda 25 137 Kč). 

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí ne však méně 

než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ 

daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 ZDP z příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 ZDP, a to i v případě, kdy příjmy 

osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud se dále 

nestanoví jinak. Vykonávala-li OSVČ v kalendářním roce hlavní samostatnou výdělečnou 

činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není účastna důchodového pojištění, 

považuje se za daňový základ poměrná část daňového základu. Za daňový základ se u OSVČ, 

která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle § 7a ZDP, považuje 

rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, z něhož se vychází 

při výpočtu daně z příjmů stanovené paušální částkou. Do daňového základu se nezahrnují 
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příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů 

fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského 

zákona z titulu jiných majetkových práv. Za daňový základ se u OSVČ, která není povinna 

podávat daňové přiznání, považuje daňový základ; tyto příjmy a výdaje se pro účely tohoto 

zákona posuzují podle zákona o daních z příjmů. Zákon o sociálním pojištění opět stanovuje 

minimální a maximální vyměřovací základ pro OSVČ pro stanovení pojistného  

na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účast OSVČ  

na nemocenské pojištění je dobrovolná. [4] 

Dle § 7 odst. 1 zákona o sociálním pojištění činí sazby: 

a) u zaměstnanců 6,5 % z vyměřovacího základu, 

b) u OSVČ 29,2 % na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti, z toho 

28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, a 2,3 % 

z vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění, 

c) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu, 

d) u zahraničního zaměstnance 1,4 % z vyměřovacího základu. 

 

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit za sebe 

zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z příjmů zaměstnance, 

které mu zúčtoval. Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, 

avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě,  

je zaměstnavatel povinen uhradit pojistné, které je povinen platit zaměstnanec; to platí 

obdobně též v případě, kdy část příjmu je v peněžní formě, avšak v nižší částce než činí výše 

pojistného, které je povinen platit zaměstnanec. Za nepeněžní plnění se pro účely odvodu 

pojistného považuje peněžní plnění poukázané zaměstnavatelem jinému subjektu ve prospěch 

zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen si sám vypočítat pojistné, které je povinen odvádět 

(sazba je ve výši 25 %). Pojistné zaměstnavatel odvádí na účet okresní správy sociálního 

zabezpečení.  

Součet obou sazeb u OSVČ a součet sazeb zaměstnavatele a zaměstnance se rovnají. 

Procentuálně jsou tedy OSVČ a zaměstnanci zatíženi stejnou měrou platbami pojistného  
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na sociální zabezpečení. Zásadní rozdíl je však ve vyměřovacích základech, které svou 

konstrukcí zvýhodňují osoby samostatně výdělečně činné. 

Pojistné na sociální zabezpečení je jedním z příjmů státního rozpočtu, a to včetně 

případného penále, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a pokut ukládaných podle 

zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Z tohoto příjmu se však na samostatném účtu 

státního rozpočtu vede jen pojistné na důchodové pojištění, které se rovněž v zákoně  

o státním rozpočtu uvádí jako samostatná položka příjmů. 

Výše příjmů z pojistného je odrazem mzdové dynamiky v závislosti na růstu průměrné 

mzdy a na změnách v počtech plátců pojistného, která souvisí s hospodářskou situací země  

a měnící se nezaměstnaností. Díky negativním tendencím posledních dvou zmíněných jevů, 

dochází ke snižování množství peněz vybraných na pojistném. Kromě toho zavedení 

maximálního vyměřovacího základu pro pojistné znamenalo meziroční propad v příjmech 

z pojistného. Obdobně byly celkové příjmy z pojistného negativně ovlivněny takovými 

opatřeními, jakými bylo například vrácení 55 % zaplaceného pojistného plátcům odvodu 

z objemu mezd v roce 1995 nebo schválená sleva na pojistném v rámci protikrizových 

opatření za rok 2009. 

Naproti tomu úspěšnost výběru a vymáhání pojistného lze hodnotit velmi pozitivně, 

neboť v jednotlivých letech se pohybovala zpravidla stále nad úrovní 98 % oproti 

předepsaným částkám (dle důvodové zprávy k návrhu zákona o zřízení JIM).  

 

2.3 Změny v úpravě pojistného na sociální zabezpečení platné s účinností 

od 1. ledna 2015 

Mezi hlavní změny v úpravě pojistného na sociální zabezpečení, které jsou obsahem 

nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platné 

s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

 v oblasti důchodového pojištění placeného zaměstnancem zůstává sazba ve výši 

6,5 %, přičemž pro pojištění na sociální zabezpečení je zastropování na úrovni 

čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy, 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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 u zaměstnavatelů se placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti zrušuje a bude nahrazeno odvodem z úhrnu 

mezd na veřejná pojištění, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění, 

 základem pojistného na důchodové pojištění OSVČ bude 100 % hrubého zisku, 

 sazba pojistného u OSVČ bude stejná jako sazba pojistného u zaměstnanců,  

a to 6,5 %. [11] 

 

2.4 Právní úprava pojištění na veřejné zdravotní pojištění 

Zásady pro výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění vycházejí ze základního 

principu solidarity, na kterém je systém veřejného zdravotního pojištění založen. Zdravotní 

pojištění upravují v České republice dva zákony, a to zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném  

na všeobecné zdravotní pojištění a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Zdravotní pojištění platí fyzické osoby 

– zaměstnanci, podnikatelé, ale i osoby bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatel 

zaměstnávající zaměstnance nebo stát. Základní sazby pro zdravotní pojištění je 13,5 %. 

Zaměstnancům je zdravotní pojištění strháváno z jejich hrubé mzdy, přesněji vyměřovacího 

základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění., a to ve výši 4,5 %, část jejich 

zdravotního pojištění platí zaměstnavatel ve výši 9 %. U většiny zaměstnanců platí, 

že zdravotní pojištění musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, 

kterým je minimální mzda, jež pro rok 2011 i 2012 činí 8 000 Kč měsíčně. Od počátku roku 

2010 došlo ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na sedmdesátidvounásobek 

průměrné mzdy, pro rok 2011 je to 1 781 280 Kč (průměrná mzda 24 740 Kč). V roce 2012 

půjde o částku 1 809 864 Kč (průměrná mzda 25 137 Kč). 

Vyměřovací základ pro zaměstnance je definován v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických 

osob podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, 

které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem 

zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá 
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v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. S výjimkami uvedenými  

v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jedná se 

např. o náhrady škody podle zákoníku práce, odstupné, atd.  

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění OSVČ je 50 % 

příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených 

na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou 

z vyměřovacího základu ve výši 13,5 %. OSVČ musí odvádět pojistné alespoň z minimálního 

vyměřovacího základu a nejvýše z maximálního vyměřovacího základu. Minimální roční 

vyměřovací základ v roce 2011 činí 148 440 Kč, v roce 2012 je minimální vyměřovací základ 

150 822 Kč. Maximální vyměřovací základ je pro rok 2011 stanoven 

na sedmdesátidvounásobek průměrné mzdy, tj. 1 781 280 Kč, v roce 2012 na 1 809 864 Kč. 

Minimální vyměřovací základ nemusí být u OSVČ dodržen, pokud je OSVČ osobou s těžkým 

tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, osobou, která dosáhla věku potřebného 

pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání; osobou,  

která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě 

děti do 15 let věku; osobou, která byla současně vedle samostatné výdělečné činnosti 

zaměstnancem a odváděla pojistné z tohoto zaměstnání, vypočtené alespoň z minimálního 

vyměřovacího základu, stanoveného pro zaměstnance (tj. 8 000 Kč), a to tehdy, pokud tyto 

skutečnosti trvají po celé rozhodné období. U těchto osob je pak vyměřovacím základem 

jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu.  

Další skupinou osob jsou osoby, za které platí zdravotní pojištění stát. Tyto osoby jsou 

vymezeny v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou to např. nezaopatřené děti, 

starobní důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, a osoby pobírající peněžitou 

pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění, uchazeči  

o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání, atd., plný 

výčet viz uvedený zákon. V současné době tvoří tato skupina pojištěnců téměř 60 % všech 

pojištěnců (dle důvodové zprávy k návrhu zákona o zřízení JIM). 

Vyměřovacím základem u osoby, za kterou není plátcem pojištění stát; osoby,  

která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné 

činnosti, je minimální mzda, jež pro rok 2011 i 2012 činí 8 000 Kč. Takže osoby  
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bez zdanitelných příjmů, za které není plátcem pojištění stát, musí každý měsíc platit své 

zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč, tj. 1 080 

Kč.  

Vybrané pojistné je příjmem systému veřejného zdravotního pojištění, resp. 

jednotlivých zdravotních pojišťoven, a je určeno především k úhradám zdravotní péče 

poskytnuté pojištěncům, a to po přerozdělování pojistného, které je prováděno 12x  

za kalendářní rok v souladu s ustanovením § 20 až 21a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.5 Změny v úpravě pojistného na veřejné zdravotní pojištění platné 

s účinností od 1. ledna 2015 

Mezi hlavní změny v úpravě pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které jsou 

obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

 v oblasti veřejného zdravotního pojištění placeného zaměstnancem dojde  

ke sjednocení sazeb s pojištěním na důchodové pojištění, a to na 6,5 %, přičemž 

pro veřejné zdravotní pojištění je zastropování na úrovni 

sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy, 

 základem pojistného na veřejné zdravotní pojištění OSVČ bude 100 % hrubého 

zisku, 

 sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění u OSVČ bude stejná jako sazba 

pojistného u zaměstnanců a jako sazba důchodového pojistného, a to 6,5 %, 

 základ pojistného a sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazená 

státem u státních pojištěnců a hrazená osobami samostatně výdělečně činnými se 

oproti současné právní úpravě nemění, 

 mění se termín platby státu za státní pojištěnce a výraz určující příslušnost 

platby k období roku. [11] 

 

 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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2.6 Daňová reforma v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

Dne 30. prosince 2011 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 458/2011 Sb., o změně 

zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových  

a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projekt jednoho inkasního místa  

pro příjmy veřejných rozpočtů je jeden ze tří pilířů daňové reformy, který by mohl fungovat  

od roku 2014. Jde o vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat 

funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění  

na jeden účet, aby poplatník a plátce měl v podstatě jednoho partnera, vůči kterému si bude 

splňovat veškeré svoje registrační povinnosti, platit všechny odvody a bude kontrolován 

jenom z jednoho místa. Jde tedy o celkové zjednodušení systému a maximální snížení 

administrativní zátěže.  

Schválený zákon přinese tyto hlavní změny: 

a) přenos kompetencí ke správě sociálního a zdravotního pojištění na finanční úřady,  

s čímž souvisí řada dalších změn: 

 přiznávání daní i obou pojistných na jednom formuláři, 

 placení na jeden účet, 

 kontrola všech odvodů najednou z jednoho místa, 

 sjednocení procesních pravidel (lhůty, pravidla pro doručování, pro odvolání 

apod.) 

 

b) další změny daní, z nichž lze zmínit zejména: 

 zrušení některých daňových úlev u daní z příjmů, 

 rozšíření odpočtů na dary, 

 nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu 

mezd, 

 sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro 

zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, 

 osvobození dividend od daně z příjmů, 

 prodloužení časového testu pro fyzické osoby nepodnikatele při prodeji 

 cenných papírů z půl roku na tři roky. 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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Zákon byl schválen s účinností k 1. lednu 2015, je však pravděpodobné, že bude 

účinnost ještě upravena na 1. ledna 2014. Práce všech tří ministerstev byla umožněna 

vypracováním studie proveditelnosti, kterou Ministerstvo nechalo na zakázku zpracovat 

externího dodavatele. Hlavními zjištěními studie je to, že jedno inkasní místo  

je realizovatelné, a že ušetří přes 2800 pracovních míst. [12] 

Vznik jednoho inkasního místa rovněž výrazně sníží administrativní zátěž podnikatelů. 

Pokud by snížení zátěže představovalo 20 % stávajícího objemu, bude snížení dle 

předchozích studií o výši administrativní zátěže představovat asi 4 mld. Kč ročně. Jedná se 

tak o největší reformu daňového systému od roku 1992 a zároveň o největší snížení 

administrativní zátěže. [12] 
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3 Optimalizace jednotlivých druhů příjmů fyzických osob 

3.1 Daň z příjmů ze závislé činnosti dle stávající právní úpravy 

Příjmy ze závislé činnosti se rozumí zejména příjmy z činností, ve kterých je poplatník 

v tzv. závislém postavení vůči osobě, od které své příjmy získává. Nejtypičtějším druhem 

těchto příjmů jsou příjmy ze zaměstnaneckého poměru. Příjmy ze závislé činnosti jsou 

veškeré příjmy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kromě těch, které se nezahrnují 

do základu daně nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů osvobozených od daně. Konkrétní 

vymezení příjmů ze závislé činnosti je uvedeno v § 6 odst. 1 ZDP. Příjmy ze závislé činnosti 

tedy jsou: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu 

je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků 

a studentů z praktického výcviku, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni 

při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, a příjmy za práci 

likvidátorů, 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou 

od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo 

od plátce, u  kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. 

Úplný výčet příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků nalezneme v § 6 výše 

uvedeného zákona.  

Z hlediska daňových a pojistných odvodů srážených z těchto příjmů v zásadě platí, 

že v průběhu roku se o tyto srážky stará zaměstnavatel. Zaměstnanec může výši zákonných 

daňových odvodů v tomto období minimalizovat pouze nepřímo, a to prostřednictvím 

dokladů, které požaduje ZDP k tomu, aby bylo možné snížit odvodovou daňovou povinnost. 

Právě zanedbáním a opomenutím předložení některých dokladů zaměstnavateli 
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zaměstnancem velmi často dochází ke zbytečně velkým srážkám na dani z příjmů. Z hlediska 

odvodů zdravotního a sociálního pojištění je v tomto případě situace ještě složitější, neboť 

zaměstnanec v zásadě nemá k dispozici žádný legální prostředek, jak by mohl snížit srážky 

zdravotního a sociálního pojištění ze svých hrubých příjmů. Jednou z těchto výjimek je tedy 

např. situace, kdy zaměstnanec uzavírá se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, neboť 

z příjmů získaných na základě dohody o provedení práce se zdravotní ani sociální pojištění 

neodvádí. [5] 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel sráží zaměstnanci z příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP a nejsou 

od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. 

Zúčtovaných příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo 

formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, 

popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné 

zaměstnavatelem za zaměstnance s výjimkami vyjmenovanými v § 3 odst. 2 zákona 

č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

V drtivé většině případů se jedná o hrubou mzdu (plat) zaměstnance. Od počátku roku 2008 

se však do tohoto vyměřovacího základu zahrnují též příjmy získané formou výhody – tedy 

např. 1 % pořizovací ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci  

i pro jeho soukromé využití, atd. Navíc je nutno od počátku roku 2008 uvažovat nad další 

změnou a to zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění, 

pro rok 2012 je tato částka sedmdesátidvounásobek průměrné mzdy, tedy 1 809 864 Kč. 

Z vyměřovacího základu vypočteného v souladu s předchozím textem potom zaměstnavatel 

zaměstnanci sráží zdravotní pojištění ve výši 4,5 %. I nadále platí v roce 2011 i 2012,  

že zaměstnavatel musí zaměstnanci srážet pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího 

základu, kterým je minimální mzda. Z hlediska výpočtu sociálního pojištění se poskytuje 

v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyměřovacím základem pro 

výpočet sociálního pojištění je u zaměstnance úhrn příjmů, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském 

nebo důchodovém pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů, které jsou obdobné jako  

u zdravotního pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo 

nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo 
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předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění 

prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. I v tomto případě je tedy v drtivé většině 

případů základem pro výpočet sociálního pojištění zaměstnance jeho hrubá mzda (hrubý plat), 

avšak podobně jako u zdravotního pojištění, tak i u pojištění sociálního došlo od počátku roku 

2008 k rozšíření vyměřovacího základu i o příjmy získané formou výhody, takže i v případě 

sociálního pojištění se od ledna 2008 platí sociální pojištění i např. z 1 % pořizovací ceny 

motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci i pro jeho soukromé využití, 

atd. Také v případě sociálního pojištění je nutno od počátku roku 2008 uvažovat další změnu 

a to zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění, pro rok 

2012 je tato částka čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Pokud by v průběhu roku bylo 

pojistné na sociální pojištění sraženo z částky vyšší, než je maximální vyměřovací základ, 

vzniká zaměstnanci přeplatek na pojistném, který mu může být na základě jeho písemné 

žádosti s potvrzením zaměstnavatele vrácen. Z částky vyměřovacího základu podle 

předchozího textu potom zaměstnavatel strhává zaměstnanci od počátku roku 2009 pojistné 

na sociální pojištění ve výši 6,5 %. Zaměstnavatel k uvedeným srážkám od zaměstnance 

nepotřebuje žádné doklady.  

Z hlediska zákonných odvodů tak fakticky může zaměstnanec ovlivnit pouze výši 

sražené daně z příjmů. 

 

3.1.1 Vliv podepsaného prohlášení na odvody z příjmů ze závislé činnosti  

u zaměstnance 

Vliv odváděné daně z příjmů ze závislé činnosti může zaměstnanec ovlivnit především 

tím, že si u zaměstnavatele okamžitě při nástupu do zaměstnání (respektive nejpozději do 30 

dnů od nástupu do zaměstnání) podepíše tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků (dále jen prohlášení). Podepsání tohoto prohlášení je velmi 

důležité, neboť jednak zakládá možnost zdaňování příjmů ze závislé činnosti tzv. zálohovou 

daní (která je vyúčtovatelná po skončení zdaňovacího období a velmi často se pak alespoň 

část odvedené daně vrací zaměstnanci), a jednak zakládá možnost uplatnění slev na dani 

podle § 35ba ZDP, pomocí nichž dochází ke snižování odvodů daně z příjmů. V případě,  

že zaměstnanec u zaměstnavatele toto prohlášení nepodepíše, nelze v průběhu roku uplatňovat 

slevy na dani podle § 35ba ZDP, příp. daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c ZDP a navíc 

hrozí také to, že jeho příjmy budou zdaňovány daní srážkovou, která  již po skončení 
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zdaňovacího období zúčtovatelná není a nelze ji tedy ani případně zaměstnanci vrátit. I kdyby 

však došlo k tomu, že příjem zaměstnance bude podléhat dani zálohové, tak při 

nepodepsaném prohlášení platí, že budou zálohy na daň z příjmů obvykle vyšší než v případě, 

kdyby si zaměstnanec uvedené prohlášení podepsal. Právní oporu prohlášení lze nalézt  

v § 38k odst. 4 ZDP. Dle tohoto ustanovení platí, že podpisem prohlášení zaměstnanec 

zaměstnavateli prokazuje skutečnosti o tom: 

a) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba, popř. kdy 

a jak se změnily, 

b) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího 

období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně 

a že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce 

prohlášení k dani, 

c) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované 

dítě (§ 35c) popřípadě kdy a jak se změnily a jedná-li se o zletilé studující dítě,  

že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

d) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího 

období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně 

a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani 

za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba. 

Protože je podepsání prohlášení u zaměstnavatele pro zaměstnance velmi výhodné, je 

možné mít toto prohlášení podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele zároveň. Pokud má 

zaměstnanec souběžně více zaměstnavatelů, musí si rozvážit, u kterého z těchto 

zaměstnavatelů si prohlášení podepíše a u kterého nikoliv. Obecně platí, že je výhodnější si 

toto prohlášení podepsat u toho zaměstnavatele, u něhož zaměstnanec dosahuje vyšších 

příjmů, neboť v takovém případě platí, že díky vyššímu základu daně z tohoto zaměstnání je 

vyšší šance na uplatnění veškerých přípustných slev na dani, čímž dojde k vyšší daňové 

úspoře než u nižších příjmů dosahovaných u dalších ze zaměstnavatelů. 

 K tomu, aby zaměstnavatel mohl při zdaňování příjmů zaměstnance přihlédnout 

k některým slevám na dani podle § 35ba ZDP, musí kromě podepsaného prohlášení 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
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zaměstnanec zaměstnavateli doložit i některé doklady, které požaduje ZDP v ustanovení § 38l 

odst. 2 ZDP. Nárok na příslušné slevy zaměstnanec zaměstnavateli prokazuje: 

a) dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) (např. kopií občanského 

průkazu), uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a průkazem 

ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, 

b) rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února 

dokladem o výplatě důchodu, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) 

nebo d) ZDP z důvodu, že pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého 

stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, 

že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek 

přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní 

důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku 

na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní 

ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla 

zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni, 

d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle § 

35ba odst. 1 písm. e) ZDP (sleva na zdravotní pojištění), 

e) potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP 

(sleva na studenta). 

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě potom musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat 

v souladu s § 38l odst. 3 ZDP, a to: 

a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, 

která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků) - tato skutečnost se dokládá 

nejčastěji rodným listem dítěte, 

b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-treti/#p-35ba
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c) jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), 

že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů, 

d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, 

e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, 

že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, 

které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně 

připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo 

úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. [6] 

Při posuzování jednotlivých případů výplaty mezd (příjmů ze závislé činnosti) je nutné 

vycházet z toho, zda zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani (§ 38k odst. 4 

ZDP) a v případě, že toto prohlášení nepodepsal je nutné také rozlišovat, jaká výše měsíčního 

příjmu byla konkrétně vyplácena. Varianty základních daňových režimů dokumentuje 

následující přehled: 
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Obrázek č. 1: Varianty základních daňových režimů výběru daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků v průběhu roku (tuzemský zaměstnavatel 

vyplácí mzdu tuzemskému zaměstnanci) [7] 

 

Klíčová otázka: 

Podepsal zaměstnanec prohlášení k dani? 

 

Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani 

 

Příjem < nebo = 5 000 Kč Příjem > 5 000 Kč Příjem > 0 Kč (bez limitu) 

 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

 

 

§ 6 odst. 4 ZDP 

§ 36, 2, p) ZDP 

 

- srážkou daně je daň 

vypořádána 

- nelze uplatňovat slevy  

na dani a daňová 

zvýhodnění 

- z titulu těchto příjmů se 

nepodává DaP a tyto příjmy 

se do DaP již neuvádějí 

 

 

§ 38h ZDP 

- výběr daně prostřednictvím 

„zálohové srážky“ 

- při výpočtu zálohy nelze 

uplatňovat slevy a daň. 

zvýhodnění 

- nelze provádět roční 

zúčtování 

- vzniká povinnost podat DaP 

v rámci něhož bude 

vypořádán případný 

přeplatek 

 

§ 38h a § 38ch ZDP 

- výběr daně 

prostřednictvím 

„zálohové srážky“ 

- za zákonných 

podmínek lze provést 

roční zúčtování a nebo 

lze příjem zahrnout do 

DaP (je-li podáváno) 

- při výpočtu zálohy i 

roč. zúčtování lze 

uplatňovat daň. 

zvýhodnění 
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Varianta 1 – zaměstnávání tzv. brigádníků (měsíční mzda nepřesáhla 5 000 Kč) 

Varianta 1 se často vyskytuje při zaměstnávání tzv. „brigádníků“ a zaměstnanců na tzv. 

„vedlejší pracovní poměr“ (Tzv. „brigádníci“ nebo zaměstnanci na tzv. „vedlejší pracovní 

poměr“ mohou pro zaměstnavatele vykonávat svou činnost na základě: dohody o provedení 

práce dle § 75 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) (rozsah práce do 150 hodin 

v kalendářním roce – příjmy zaměstnance z této dohody se „nepojišťují“ na SP a ZP), dohody 

o pracovní činnosti dle § 76 ZP, klasické pracovní smlouvy zakládající pracovní poměr např. 

na dobu určitou (§ 33 a násl. ZP). Z ust. § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2 písm. p) ZDP vyplývá, 

že pokud 

 příjmy zaměstnance nepřesáhly 5 000 Kč/měsíc (posuzuje se příjem před zvýšením 

na tzv. „superhrubou mzdu“) a současně pokud 

 zaměstnanec nepodepsal prohlášení dle § 38k odst. 4 nebo 5 ZDP 

jsou jeho příjmy zdaňovány v rámci tzv. samostatného základu daně pro zdanění daní 

vybírané srážkou. Takovým zaměstnancům se tedy z výplaty měsíční odměny nesráží záloh 

na DPFO, ale konečná srážková daň (15 %), jejímž sražením se daňová povinnost považuje 

za  splněnou (Tímto způsobem však nelze zdaňovat příjmy za práci členů družstev, společníků 

a jednatelů s. r. o. a komanditistů k. s., likvidátorů odměny statutárních orgánů PO.). 

Zaměstnanec tak tento příjem obdrží jako definitivně zdaněný a nemůže jej tak již uvádět 

v případném DaP k DPFO, které by podával zaměstnanec z titulu toho, že by dosáhl další 

zdanitelné příjmy. 

Podle § 38d ZDP má zaměstnavatel jakožto plátce daně následující povinnosti: 

 jednak je povinen provést srážku, a to při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady 

ve prospěch poplatníků (§ 38d odst. 1 ZDP), 

 dále je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém byl povinen 

provést srážku (§ 38d odst. 3 ZDP) a 

 nakonec je povinen po uplynutí kalendářního roku (do konce dubna roku následujícího 

podat správci daně na předepsaném tiskopise „Vyúčtování daně vybírané srážkou 
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podle zvláštní sazby daně …“(§ 137 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen 

„DŘ“). 

 

Algoritmus výpočtu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud 

zaměstnanec nepodepsal prohlášení (varianta 1) 

 

úhrn zdanitelných příjmů zaměstnance za kalendářní měsíc (je-li větší nebo roven 5 000 Kč) 

(zaokrouhlený na celé koruny dolů - § 36 odst. 3 ZDP) 

X 

15 % zvláštní sazba daně 

= 

MĚSÍČNÍ DAŇ VYBÍRANÁ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ 

(zaokrouhlená na dvě platná desetinná místa dle § 146 odst. 3 DŘ – dle Pokynu D-346 

se tato daň dále zaokrouhlí na celé koruny dolů a vzniklý rozdíl se promíjí) 

 

 

Varianta 2 – zaměstnávání tzv. brigádníků (měsíční mzda přesáhla 5 000 Kč) 

V případě varianty 2, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení dle § 38k odst. 4 nebo 5 

ZDP, avšak dosáhl větší příjem než 5 000 Kč/měsíc, se vybírá DPFO ze ZČ v průběhu roku 

tzv. „zálohovou srážkou“ s tím, že následně je zaměstnanec povinen podat za ZO řádné DaP 

(v němž uplatní svá daňová zvýhodnění a v němž bude zdaňovat případné další příjmy). 

Srážku zálohy plátce (zaměstnavatel) provádí: 

 při výplatě nebo připsání mzdy zaměstnanci k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu 

se mzda vyplácí; 

 při zúčtování mzdy (provádí-li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně 

za delší časové období). 

Odvod úhrnu sražených měsíčních záloh je pak nutné provést nejpozději do 20. dne 

kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla. 
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Algoritmus výpočtu měsíční zálohy, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení 

(varianta 2) 

 

úhrn zdanitelných příjmů zaměstnance ze ZČ za kalendářní měsíc (je-li větší jak 5 000 Kč) 

+ 

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (většinou 34 %) 

= 

základ pro výpočet zálohy („superhrubá“ měsíční mzda) 

(zaokrouhlený do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny 

nahoru) 

X 

15 % sazba DPFO 

= 

MĚSÍČNÍ ZÁLOHA 

(zaokrouhlená na celé koruny nahoru) 

(tuto zálohu srazí mzdová účtárna zaměstnanci bez podepsaného prohlášení, pokud se 

nejedná o „brigádníka“ s příjmy do 5 000 Kč, u něhož je postupováno podle varianty 1) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanec podepsal prohlášení, zaměstnavatel 

mu v rámci výpočtu zálohy nezohlední dle § 38h odst. 4 ZDP žádné daňové výhody (slevy ani 

nezdanitelné části). Tyto výhody může zaměstnanec uplatnit jedině v rámci podaného DaP 

k DPFO. 

 

Varianta 3 – klasický zaměstnanecký poměr, kdy zaměstnanec podepsal prohlášení 

 Asi nejčetnější variantou vybírání a placení záloh na daň a DPFO je varianta 3, kdy 

zaměstnanec podepsal prohlášení. V těchto případech se realizuje výběr DPFO za ZČ 

od zaměstnance v průběhu roku vždy tzv. zálohovou srážkou (bez ohledu na výši měsíčního 

příjmu) s tím, že následně: 

 buď zaměstnavatel provede tzv. roční zúčtování (do 15.2. násl. roku), 

 nebo zaměstnanec podá za ZO řádné DaP (v němž vedle příjmů za ZČ zdaní další 

příjmy – za této situace nelze provést roční zúčtování), 

 anebo se považuje daňová povinnost sražením záloh za splněnou. 
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Srážku zálohy plátce (zaměstnavatel) provádí obdobně jak u varianty 2: 

 při výplatě nebo připsání mzdy zaměstnanci k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu 

se mzda vyplácí, 

 při zúčtování mzdy (provádí-li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně 

za delší časové období). 

Odvod úhrnu sražených měsíčních záloh je pak nutné provést nejpozději do 20. dne 

kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla, tj. obdobně jako u varianty 2. 

Algoritmus výpočtu měsíční zálohy, pokud zaměstnanec podepsal prohlášení (varianta 

3): 

 

úhrn zdanitelných příjmů zaměstnance ze ZČ za kalendářní měsíc 

+ 

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (většinou 34 %) 

= 

základ pro výpočet měsíční zálohy („superhrubá“ měsíční mzda) 

(zaokrouhlený do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny 

nahoru) 

X 

15 % sazba DPFO 

= 

měsíční záloha (zaokrouhlená na celé koruny nahoru) 

(tuto zálohu by platil poplatník bez podepsaného prohlášení) 

- 

prokázaná měsíční sleva na dani podle § 35ba,1,a,c-f) ZDP a na vyživované dítě dle § 

35c ZDP, 

Pokud zaměstnanec podepsal na přísl. ZO prohlášení k dani 

= 

měsíční záloha na DPFO za ZČ po slevě 

(tuto zálohu platí poplatník, který podepsal prohlášení k dani) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanec podepsal prohlášení, zaměstnavatel 

při výpočtu měsíční zálohy nikdy nepřihlíží: 

 k prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 ZDP (úroky, 

penzijní a životní pojištění …) a 

 ke slevě na dani na manželku/la podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. 
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Tyto položky (které zaměstnavatel v rámci výpočtu zálohy nezohlednil) se uplatní buď 

při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za ZO (nemůže-li jej zaměstnavatel 

provést) anebo v rámci DaP k DPFO, které by v této souvislosti podával zaměstnanec.  

  

Výpočet tzv. čisté měsíční mzdy 

Obrázek č. 2: Algoritmus výpočtu čisté měsíční mzdy zaměstnance [8] 

 

Přiznaná hrubá mzda 

- 

Srážka pojistného na sociální a zdravotní pojištění (většinou 11 %) 

- 

Vypočtená záloha na DPFO ze ZČ nebo srážková daň (algoritmus – viz výše) 

+ 

event. měsíční daňový bonus dle § 35c ZDP a § 35d ZDP 

(pokud na něj vznikne nárok) 

je-li vypočtená záloha nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění 

= 

Čistá měsíční mzda zaměstnance k výplatě 

 

 

3.1.2 Roční zúčtování daně provedené zaměstnavatelem 

Na konci roku může za podmínek, které jsou stanoveny v ZDP, provést zaměstnavatel 

zaměstnanci tzv. roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění. O roční zúčtování daně musí zaměstnanec 

zaměstnavatele písemně požádat, a to prostřednictvím formuláře prohlášení k dani nejpozději 

do 15. února následujícího roku. Jestliže zaměstnanec zaměstnavatele o toto roční zúčtování 

nepožádá, zaměstnavatel ho provést nemůže. V § 38ch ZDP jsou stanoveny podmínky, 

za nichž může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně svým zaměstnancům. Těmito 

podmínkami je, aby: 

 zaměstnanec pobíral v průběhu zdaňovacího období mzdu pouze od jednoho 

zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů za sebou (nikoliv tedy souběžně 

od dvou či více plátců najednou, s výjimkou situace, kdy u ostatních souběžných 

zaměstnavatelů, u nichž si nepodepsal prohlášení, nepřevýšila měsíční mzda 5 000 Kč 

a byla tak zdaněna srážkovou daní), 
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 zaměstnanec podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani. 

V případě, že zaměstnanec byl v průběhu roku zaměstnán postupně u více 

zaměstnavatelů za sebou, roční zúčtování daně může zaměstnavatel provést jen na základě 

dokladů od všech předchozích zaměstnavatelů, které dokladují výši vyplacených mezd, částku 

odpovídající pojistnému, které byl povinen platit z těchto mezd zaměstnavatel, výši sražených 

záloh na daň z příjmů, výši poskytnutých měsíčních slev na dani a vyplacených měsíčních 

bonusů na dítě. Tyto doklady musí zaměstnanec zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. 2. 

následujícího roku společně s písemnou žádostí o provedení ročního zúčtování daně, jinak 

zaměstnavatel roční zúčtování neprovede. Zaměstnavatel je povinen provést roční zúčtování 

daní nejpozději do 31. 3., tedy v dubnové výplatě. 

Smyslem ročního zúčtování záloh na DPFO a daňového zvýhodnění je porovnat výši 

sražených záloh na DPFO s „celoroční DPFO“ vypočtenou při zohlednění všech zákonných 

výhod zaměstnance, vrátit zaměstnanci z tohoto titulu vzniklý „přeplatek“ (činí-li více než 50 

Kč, a to ve mzdě za březen, tedy v dubnu). Případný nedoplatek se nesráží. Zaměstnavatel 

doplní touto formou zaměstnanci další daňové zvýhodnění, která nebyla zohledněna 

při výpočtu měsíčních záloh a nebyla uplatněna ve výší celoročního nároku (např. při nástupu 

do zaměstnání a v průběhu roku). Konkrétně lze v rámci ročního zúčtování uplatnit položky, 

které mohly být za zákonných podmínek zohledňovány již při výpočtu měsíčních záloh, tj.:  

 slevu na dani (§ 35ba odst. 1 písm. a), c-f) ZDP a 

 daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c ZDP), 

navíc lze v ročním zúčtování uplatnit: 

 nezdanitelnou část z titulu darů na obecně prospěšné účely (§ 15 odst. 1 ZDP), 

 nezdanitelnou část z titulu úroku z úvěrů ba bytové potřeby (§ 15 odst. 3 ZDP), 

 nezdanitelnou část z titulu zaplaceného příspěvku na penzijní připojištění (§ 15 odst. 5 

ZDP), 

 nezdanitelnou část z titulu zaplaceného příspěvku na životní pojištění (§ 15 odst. 6 

ZDP), 

 nezdanitelnou část z titulu zaplaceného příspěvku odborové organizaci (§ 15 odst. 7 

ZDP), 

 nezdanitelnou část z titulu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (§ 

15 odst. 8 ZDP), 



30 

 

 sleva na manželku/la s nízkými příjmy (které nepřesáhly za rok 68 000 Kč, § 35ba 

odst. 1 písm. b) ZDP). 

Zaměstnavatel je povinen podat správci daně „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé 

činnosti“ (§ 38j odst. 4 a 5 ZDP), a to do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku  

(do konce února) nebo do 20. března pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky. 

 

3.2 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platné 

s účinností od 1. ledna 2015 

 Mezi hlavní změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které jsou 

obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

1. Zrušení konceptu superhrubé mzdy, přičemž základem daně z příjmů a základem 

jednotlivých pojistných bude hrubá mzda 

Nezbytným předpokladem harmonizace základů pro výpočet daně a povinného 

pojistného u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky (zaměstnanců)  

a realizace projektu jednoho inkasního místa je stanovení nové konstrukce univerzálního 

základu daně a pojistných. Za tímto účelem je třeba nově konstruovat stanovení základu daně 

resp. základu pro výpočet zálohy na daň, neboť stávající rozšířený základ daně spočívající  

ve výpočtu tzv. superhrubé mzdy je nevyhovující.  Navrhuje se, aby novým základem daně 

pro výpočet daně a jednotlivých pojistných byla u zaměstnanců tzv. hrubá mzda, přesněji 

řečeno zdanitelný příjem, který je předmětem daně z příjmů a není od této daně osvobozený. 

[11] 

Za účelem harmonizace základu daně fyzických osob a pojistných se nově samostatně 

stanoví, že konečné srážkové dani budou podléhat příjmy z pracovněprávního poměru 

zaměstnanci na základě dohody o provedení práce nepřesahující v jednom kalendářním měsíci 

od téhož zaměstnavatele 5 000 Kč, jelikož nebudou podle nové úpravy v pojistných zákonech 

podléhat do této výše ani povinnému pojistnému. Tato úprava znamená, že příjem z takové 

dohody bude zdaněn konečnou srážkovou daní i za okolností,  

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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že zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele na zdaňovací období prohlášení k dani s tím,  

že ani po skončení roku nebude možné tyto příjmy zahrnout do ročního základu daně  

pro zdanění sazbou uvedenou v § 16 zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního 

místa. Za těchto podmínek nelze ale vyloučit, že v průběhu roku dojde u poplatníka současně  

ke vzniku dvou dílčích základů daně ze závislé činnosti (tj. i pro zdanění zálohou na daň), 

např. v případě, že poplatníkovi bude současně plynout od téhož zaměstnavatele příjem 

z dohody o provedení práce do výše 5 000 Kč a vedle toho příjem v souvislosti s výkonem 

závislé činnosti. 

Výhoda bude pro poplatníka spočívat v tom, že příjmy z dohody o provedení práce  

do 5 000 Kč budou sice zdaněny konečnou srážkovou daní, ale nadále nižší sazbou (ve výši 

15 %), oproti nové sazbě uvedené v § 16 a § 38h odst. 2 zákona souvisejícího se zřízením 

jednoho inkasního místa (ve výši 19 %) a nebude se z nich platit ani žádné pojistné. 

Nepochybně se jedná též o administrativně nenáročné řešení jak pro poplatníky, tak pro plátce 

daně, ale jen v případě, že nedojde ke vzniku výše zmíněných dvou dílčích základů daně. [11] 

Výhody: 

- dojte k administrativnímu zjednodušení postupu při stanovení základu daně  

a vznikne úprava nezbytná k realizaci jednotného inkasního místa, 

- změna působí pozitivně na veřejné rozpočty. 

Nevýhody: 

- nejsou 

 

Zrušení superhrubé mzdy je určitě správné, jedná se totiž o českou zvláštnost. Ve světě 

se daň z příjmu fyzických osob u zaměstnance počítá z hrubé mzdy. Je to mnohem 

přirozenější způsob výpočtu daně, než počítat daň i z povinných odvodů zaměstnavatele.  

Fakticky tak dojde ke snížení daňového zatížení. Stávající 15% sazba ze superhrubé mzdy 

totiž znamená přibližně 21% zdanění hrubé mzdy. Tato legislativní změna přinese dva 

pozitivní efekty: stejný způsob výpočtu daně z příjmu fyzických osob  

pro zaměstnance i OSVČ a snížení efektivního zdanění pro zaměstnance  

s průměrnou mzdou. Popsaná legislativní změna by tedy byla, dle mého názoru, rozhodně 

krok správným směrem. 
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2. Zrušení řady osvobození a jejich nahrazení novou roční slevou, která bude 

zohledňovat výdaje na dosažení příjmů 

Zrušení některých daňových úlev představuje dokončení realizace závěrů auditu 

výjimek v zákoně o daních z příjmů. Navrhuje se zrušit osvobození stravování poskytovaného 

nepeněžní formou na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného jinými 

subjekty včetně stravenek. Osvobození nepeněžních plnění vynakládaných na péči  

o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních  

a sociálních potřeb, sociálních fondů resp. z nedaňových výdajů/nákladů bude sice i nadále 

ponecháno, ale bude omezeno u poplatníka zavedením ročního limitu ve výši 10 000 Kč 

vztahujícím se na veškerá plnění definovaná v tomto ustanovení, a to včetně rekreace  

a zájezdů. Dále se navrhuje zrušit osvobození zvýhodnění poskytovaných zaměstnavatelem 

provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům  

ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek, osvobození peněžního zvýhodnění plynoucí 

zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem 

nižším, než je obvyklá výše úroku, atd. Tímto krokem dojde k odstranění řady výjimek, a tedy 

k nastavení rovnějších podmínek pro poplatníky. [11] 

V souvislosti se zrušením výjimek v oblasti daňového osvobození se navrhuje jako 

určitou kompenzaci zavést u zaměstnanců zvláštní slevu na dani ve výši 3 000 Kč ročně. 

Jedná se o slevu určenou výlučně pro zaměstnance ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP, tzn.  

pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti nebo funkčními požitky. [11] 

Výhody: 

- změny zamezí negativním dopadům při aplikaci zákona o daních z příjmů  

a zároveň dojde ke zjednodušení spravovatelnosti daně a k přehlednosti zákona, 

- působí pozitivně na veřejné rozpočty. [11] 

Nevýhody: 

- nejsou. [11] 

Dle mého názoru zvýšení zdanění některých zaměstnaneckých benefitů může vést  

ke ztrátám výnosu z daní. Závodní stravování a další benefity jsou zejména v době krize  

v zemích EU samozřejmostí pro motivaci a zdraví zaměstnanců. Zdanění zaměstnaneckých 

benefitů , zejména stravenek, které jsou vnímány jako dodatečný příjem domácností, ve svém 

důsledku ještě více snižuje jejich příjem. Zrušení osvobození některých zaměstnaneckých 
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benefitů ještě více rozevírá nůžky mezi bohatými a chudými. Tyto nadstandardní volnočasové 

aktivity, které jsou zaměstnancům dopřávány ve formě různých příspěvků od zaměstnavatele, 

si budou moci v budoucnu dovolit jen lidé s nadprůměrným příjmem.  

 

3.3 Daň z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle stávající 

právní úpravy 

Z hlediska příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti má poplatník 

ve srovnání s příjmy ze závislé činnosti mnohem více možností, jak optimalizovat svůj základ 

daně z příjmů, ale i vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální 

pojištění, protože v tomto případě neprovádí odvody za poplatníka jeho zaměstnavatel, 

ale veškeré břemeno výpočtu a odvodu povinných částek leží výhradně na poplatníkovi 

samotném. To má na jednu stranu spoustu nevýhod především v oblasti administrativní 

a časové zátěže, na druhé straně to však umožňuje využít veškeré výhody, které z osobně 

prováděných výpočtů vyplývají. 

Podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ObchZ“) se podnikání vyznačuje těmito znaky: 

 soustavnost činnosti (opakovaný, pokračující charakter), 

 činnost je prováděna samostatně podnikatelem, tj. osobou zapsanou v obchodním 

rejstříku, osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osobou, 

která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, osobou, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu, 

 vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

 za účelem dosažení zisku. 

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti vymezuje § 7 ZDP. Dle tohoto 

ustanovení příjmy z podnikání jsou: 

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 
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Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, 

jsou: 

a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů 

z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle 

zvláštních právních předpisů, 

d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného 

insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního 

správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním 

podle zvláštního právního předpisu, 

e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.  

 

3.3.1 Zdaňování paušální daní podle § 7a ZDP 

Zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7a ZDP 

znamená, že se nezdaňují skutečné dosažené příjmy poplatníka, ale daň z příjmů je stanovena 

dopředu správcem daně na základě žádosti poplatníka o stanovení této paušální daně 

na základě předpokládané výše příjmů, které poplatník dosáhne v daném zdaňovacím období. 

Paušální daň může správce daně stanovit u fyzické osoby (§ 7a ZDP): 

 s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živností, 

příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 pokud provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo za spolupráce druhého 

z manželů, 
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 pokud její roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích 

obdobích nepřesáhla 5 000 000 Kč, 

 která není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou. 

Pokud poplatník splňuje tyto podmínky a chce, aby mu byla daň stanovena paušální 

částkou, musí o to požádat svého správce daně na základě žádosti: 

 kterou je nutné podat nejpozději do 31. ledna běžného ZO, 

 v níž je nutné uvést:  

- předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP, 

- předpokládané výdaje k těmto příjmům a 

- další skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou. 

 Výše daně stanovená paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných 

zdanitelných příjmů, včetně příjmů z prodeje obchodního majetku a příjmů ze zrušení rezervy 

a na výši předpokládaných daňových výdajů, včetně zůstatkové ceny prodaného obchodního 

majetku a výše rezervy – výdaje nemohou být nižší než paušální výdaje.  

 Správce daně stanoví daň paušální částkou pro projednání s poplatníkem do 15. května 

běžného ZO. Pokud stanovený termín nebude dodržen, nelze stanovit pro toto ZO daň 

paušální částkou. 

 Paušální daň se vypočte z výše uvedeného rozdílu mezi předpokládanými příjmy 

a výdaji podle § 16 ZDP (tj. pro rok 2012 s využitím sazby daně 15 %). Vypočtená daň se 

dále sníží o předpokládanou slevu na dani podle § 35ba ZDP nebo o předpokládanou slevu 

na dani podle § 35c ZDP (sleva na dítě) uplatněnou poplatníkem v žádosti 

(k předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu se při stanovení daně paušální 

částkou nepřihlédne). Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné 

předpokládané slevy na dani podle § 35ba a 35c ZDP, nejméně 600 Kč za ZO. Správce daně 

může daň paušální částkou stanovit i na více ZO, nejdéle však na tři. 

 

3.3.2 Zdaňování při vedení daňové evidence 

 Další možností jak zdaňovat příjmy z podnikání a samostatné výdělečné činnosti  

je jejich zdaňování ve skutečně vykázané výši při současném vedení daňové evidence podle  



36 

 

§ 7b ZDP (příp. při vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 

znění). 

Daňová evidence slouží především k poskytnutí potřebných údajů ke zjištění základu 

daně z příjmů. Je určena pro ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetními jednotkami jsou podle  

§ 1 tohoto zákona právnické a některé fyzické osoby. Systém daňové evidence podle § 7b 

ZDP byl zaveden od počátku roku 2004 a nahradil tzv. jednoduché účetnictví, které bylo 

drobnými podnikateli využíváno před tímto obdobím. Podstatou daňové evidence jsou 

zdanitelné příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaje vynaložené  

na jejich dosažení, zajištění a udržení podle ZDP. Daňová evidence je obdobou 

„jednoduchého účetnictví“, je však značně jednodušší po metodické stránce a tím i méně 

administrativně náročná. Účelem daňové evidence je: 

 zjištění základu daně z příjmů, ale měla by sloužit i 

 jako přehled o stavu a pohybu majetku podnikatele. 

Daňová evidence zachycuje peněžní toky, které bezprostředně souvisejí s podnikáním  

a stav majetku a závazků podnikatele na konci ZO. Dle § 7b odst. 5 ZDP je povinností 

uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta  

pro vyměření daně stanovená ZDP nebo DŘ.  

Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti s uplatněním 

skutečných daňových výdajů evidovaných v daňové evidenci je výhodnější jen v tom případě 

pokud jsou skutečné výdaje vyšší než paušální výdaje podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP (více 

popsáno o paušálních výdajích v další kapitole). 

 

3.3.3 Zdaňování při uplatnění paušálních výdajů 

 Poslední možností, jak zdaňovat příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, je zdanění skutečně dosažených příjmů při současném uplatnění paušálních výdajů 

procentem z těchto zdanitelných příjmů, a to podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP. Výhodou tohoto 

způsobu zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ve srovnání  

se zdaňováním skutečných příjmů a skutečných daňových výdajů při vedení daňové evidence 

je jednoznačně menší administrativní náročnost kladená na poplatníka. V tomto případě totiž 
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poplatník není povinen sledovat skutečně vynaložené výdaje (a uchovávat doklady, 

které prokazují jejich výši), nýbrž má za povinnost evidovat pouze své daňové příjmy a dále 

pohledávky, které v souvislosti s jeho činností vznikly. [9] 

Pokud se poplatník rozhodne k uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP, 

může za rok 2011 (s výjimkou uvedenou v § 11 a 12 ZDP) uplatnit paušální výdaje v této 

výši: 

1. 80 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP, tj. příjmů ze zemědělské výroby, 

vodního a ledního hospodářství, 

2.   80 % z příjmů ze živností řemeslných, 

3. 60 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP s výjimkou příjmů ze živností 

řemeslných (tj. příjmy z ostatních živností), 

4. 40 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP (tj. příjmy z jiného podnikání podle 

zvláštních předpisů (např. daňoví poradci, advokáti, atd.) nebo z příjmů podle § 7 odst. 

2 písm. a) ZDP (příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, 

a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl 

vlastním nákladem, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 6 ZDP (tj. příjmy autorů 

za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize planoucí ze zdrojů na území 

České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou 

daně podle § 36 ZDP za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) 

ZDP a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč  

a nebo z příjmů podle § 7 odst. 2 písm. b) až d) ZDP (tj. ostatní příjmy ze samostatné 

výdělečné činnosti, jako např. příjmy z nezávislého podnikání, příjmy znalců 

a tlumočníků, atd.). 

Uplatní-li poplatník paušální výdaje, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty 

veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Způsob uplatnění výdajů (skutečnost : paušál…) nelze zpětně 

měnit. Změna je možná od následujícího ZO, a to s daňovými dopady dle § 23 odst. 8 ZDP, 

z něhož vyplývají následující jednorázové úpravy základu daně v důsledku změny způsobu 

uplatnění výdajů:  
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 v případě změny uplatnění skutečných výdajů na paušální výdaje je nutné: 

- zvýšit základ daně o pohledávky, které by při úhradě byly zdanitelným 

příjmem, zásoby a rezervy, 

- snížit základ daně o závazky, které by byly daňovým výdajem. 

V případě změny uplatnění paušálních výdajů na skutečné výdaje je nutné zvýšit základ 

daně o pohledávky, které se vylučují z obecného základu daně dle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP. 

[10] 

 

3.3.4 Rozdělení příjmů na spolupracující osoby 

 OSVČ mohou v určitých případech spolupracovat při svém podnikání s jinými 

osobami žijícími s nimi v domácnosti. Při rozdělování těchto příjmů mezi OSVČ  

a spolupracující osobu (osoby) vychází z rozdělení příjmů podle ZDP. Ustanovení o dělení 

příjmů na spolupracující osobu (osoby) je uvedeno v § 13 ZDP. 

Podle tohoto ustanovení platí, že příjmy lze převádět na spolupracujícího manžela nebo 

manželku a také na ostatní osoby žijící s OSVČ ve společné domácnosti za podmínek 

uvedených v tomto ustanovení. Na spolupracující osoby lze převádět příjmy dosažené 

při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 

2 ZDP) provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené  

na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající  

na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající  

na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 

540 000 Kč při spolupráci za celé ZO nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této 

spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících 

v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti 

s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 

rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil 

v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, 

o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé 

zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího 

manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu 
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na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až 

do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je 

na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d ZDP, nebo na manžela (manželku), 

je-li na něj (na ni) ve ZO uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.  

 Rozdělování příjmů na spolupracující osoby je z hlediska daně z příjmů velmi 

výhodné v situaci, kdy lze převádět část příjmů OSVČ na takové osoby žijící s poplatníkem 

v domácnosti, které mají vlastní příjem velmi malý nebo dokonce vůbec žádný. V tom 

případě si totiž může spolupracující osoba uplatnit své slevy na dani, které by jinak vůbec 

neuplatnila a propadly by. Také je toto přenesení částí základu daně výhodné v případě 

spolupracujících osob, které mají možnost uplatnění si nezdanitelné části základu daně podle 

§ 15 ZDP nebo odčitatelné položky od základu daně podle § 34 ZDP. Málo výhodné, či 

dokonce naprosto zbytečné, je převádět příjmy na spolupracující osoby, které dosahují skoro 

stejných příjmů jako OSVČ a které nemohou uplatnit žádné slevy na dani či nezdanitelné 

části základu daně z příjmů. V takovém případě lze předvídat, že by se celková daňová 

povinnost jednotlivých členů domácnosti spíše zvýšila. Zahájení této spolupráce je třeba 

oznámit správci daně.  

 

3.4 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti platné s účinností od 1. ledna 2015 

Mezi hlavní změny ve zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, které jsou obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů 

související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

1. Základem daně a pojistných, a to jak daně z příjmů, tak u jednotlivých pojistných, 

bude 100 % hrubého zisku 

Dojde ke sjednocení se základem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

jelikož zde je také základem 100 % příjmů, a to jak pro daň z příjmů, tak pro jednotlivá 

povinná pojistná. Tímto krokem je sledován cíl dosažení harmonizace daně z příjmů 

fyzických osob a povinných pojistných. Aby však nedošlo ke zvýšení odvodové povinnosti 

OSVČ na pojistná, sníží se sazba u důchodového a zdravotního pojištění na 6,5 %. [11] 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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Výhody: 

- dojte k administrativnímu zjednodušení postupu při stanovení základu 

pojistného a ke sjednocení se základem pro výpočet pojistného  

u zaměstnanců. 

Nevýhody: 

- nejsou 

Sjednocením stanovení základu daně a základu pro výpočet pojistného zaměstnanců  

a osob samostatně výdělečně činných dojde k celkové harmonizaci a zjednodušení postupů 

výpočtu jednotlivých odvodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Změnou 

bude tento systém přehlednější a srozumitelnější. 

Další změnou, kterou vláda chystá u OSVČ, ale ještě není zakomponována v zákoně, 

není avizované omezení výdajových paušálů, ale slev na dani a odčitatelných položek. OSVČ, 

který využije paušály, nebude mít možnost uplatnit některé slevy na dani ani odčitatelné 

položky. Dobrou zprávou však je, že zůstane zachována základní sleva na poplatníka. Její 

zrušení by asi pro OSVČ mělo horší dopad než případné snížení výdajových paušálů. OSVČ 

využívající výdajové paušály si nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na dítě nebo slevu 

na manželku. OSVČ, kteří využívají zvýhodnění na dítě, tak přijdou o 11 604 Kč ročně  

za každé dítě. Vzhledem k tomu, že zvýhodnění může být buď podobu slevy na dani, nebo 

daňového bonusu, pro OSVČ, kteří ho využívají, to znamená snížení příjmů o celou částku 

zvýhodnění. V případě zrušení jiných slev nemusí být dopad tak velký, jelikož se 

“nepřeklápí” do daňového bonusu. 

 

3.5 Daň z příjmů z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních příjmů 

dle stávající právní úpravy 

Příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatními příjmy se budu zabývat jen 

okrajově, neboť tato diplomová práce je zaměřena převážně na celkové odvody z příjmů 

zaměstnanců a OSVČ. 
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Daň z příjmů z kapitálového majetku dle stávající právní úpravy 

Příjmy z kapitálového majetku ze zdrojů v tuzemsku jsou často samostatným základem 

daně pro zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP. Při zjištění základu daně nelze většinou 

proti těmto příjmům uplatnit výdaje. Z tohoto důvodu se budu těmito příjmy v mé diplomové 

práci zabývat jen okrajově. Výčet příjmů z kapitálového majetku je uveden v § 8 ZDP. 

 

Daň z příjmů z pronájmu dle stávající právní úpravy 

V dnešní době se stále častěji setkáváme u fyzických osob z příjmy z pronájmu. 

Za příjmy z pronájmu se dle § 9 ZDP považují:  

a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí) nezahrnutých 

do podnikání,  

b) příjmy z pronájmu movitých věcí nezahrnutých do podnikání, kromě příležitostného 

pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. 

Příjmy z pronájmu fyzických osob z majetku, který není zahrnut do obchodního 

majetku společnosti a pokud se nejedná o příležitostný pronájem movitých věcí,  

a za podmínky, že se nejedná o příjmy dosahované na základě živnostenského oprávnění se 

zdaňují podle § 9 ZDP. Typickými příjmy z pronájmu fyzických osob podle § 9 ZDP jsou 

úplatné pronájmy soukromých bytů, domů, garáží, jednotlivých místností, atd. 

Pokud se fyzická osoba s příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP rozhodne vést účetnictví, 

přestože k tomu není podle účetních předpisů povinna, pak musí postupovat podle těchto 

účetních předpisů po celé ZO, přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, 

nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu § 9 odst. 6 ZDP. Jestliže fyzická osoba nevede 

účetnictví a uplatňuje skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle 

§ 9 ZDP v prokázané výši musí vést dle § 9 odst. 6 ZDP: 

 záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

v časovém sledu, 

 evidenci hmotného majetku, který lze odepisovat, 

 evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváří, 

 evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází 

k ukončení pronájmu, 



42 

 

 a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy. 

Podobně jako u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP 

má poplatník i u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP možnost uplatňovat paušální výdaje podle 

§ 9 odst. 4 ZDP. Tyto paušální výdaje jsou ve výši 30 % z příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. 

Toto určitě uvítají poplatníci, kteří nemají v daném ZO skutečné výdaje z pronájmu vyšší než 

30 % z příjmu. Podle § 9 odst. 5 ZDP zároveň platí, že uplatní-li poplatník výdaje v paušální 

výši, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti 

s dosahováním příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. Poplatník, který uplatňuje výdaje 

v paušální výši, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých 

v souvislosti s pronájmem. Poplatník si může libovolně zvolit, který ze způsobu uplatnění 

výdajů je pro něj výhodnější. Pokud však poplatník uplatnil jedno ZO např. výdaje skutečné 

a další ZO bude chtít uplatnit výdaje paušální musí pamatovat na ustanovení § 23 odst. 8 

písm. b) ZDP, podle kterého musí upravit základ daně za předchozí ZO stejně jako je tomu 

u přechodu v uplatňování výdajů u příjmů podle § 7 ZDP (bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách).  

 

Daň z ostatních příjmů dle stávající právní úpravy 

Fyzické osoby kromě příjmů ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, příjmů z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu mohou dosahovat 

ještě dalších příjmů, které nelze zdaňovat podle § 6 až 9 ZDP. Jsou to tzv. ostatní příjmy, 

které jsou zdaňovány podle § 10 ZDP. Za ostatní příjmy dle § 10 ZDP se považují např.: 

 příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, 

 neosvobozené příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru 

nebo spoluvlastnického podílu na nich, movité věci, cenného papíru a příjmy 

plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního 

akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního 

předpisu, 
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 neosvobozené příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu členských práv a povinností 

k družstvu a majetkových podílů na transformovaném družstvu, 

 příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně 

práv autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

 neosvobozené přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, 

 podíl společníka obchodní společnosti (s výjimkou společníka v. o. s., 

komplementáře k. s.) nebo podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci 

společnosti nebo družstva nebo podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího 

na podílový list při zrušení podílové fondu, s výjimkou splynutí nebo sloučení 

podílového fordu, 

 vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou 

společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, 

nebo při zániku členství v družstvu další podíl na majetku družstva, 

 neosvobozené výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry 

z reklamních soutěží a slosování, 

 neosvobozené ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, 

v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící 

vybrané pořadatelem soutěže, 

 příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář 

komanditní společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti, v níž ukončil účast. 

V § 10 odst. 3 ZDP je dále rozšířeno osvobození některých příjmů od daně, konkrétně 

to jsou: 

 příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, 

pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve ZO 20 000 Kč (v případě příjmů 
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z chovu včel u fyzické osoby nevlastnící více včelstev než 40 platí domněnka, 

že příjem je částka 500 Kč za jedno včelstvo), 

 výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného 

podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů vydaných 

v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský prostor. 

Základem daně, přesněji dílčím základem daně podle § 10 ZDP, jsou příjmy snížené  

o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým 

druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 ZDP vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží  

(z příjmů z § 10 ZDP nelze vykázat ztrátu). Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lze výdaje 

uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP (tj. ve výši 80 % z příjmů). Poplatník, který uplatňuje 

výdaje podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP, je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy 

plynoucí ze splátek na  základě uzavřené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené 

smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací 

období, ve kterém byly dosaženy. 

 Pokud jde o konkrétní výši daňového výdaje uplatnitelnou na jednotlivé příjmy, pak 

ustanovení § 10 ZDP obsahuje např. tato další specifika (oproti obecnému režimu 

upravenému v § 24 a § 25 ZDP): 

 u neosvobozených příjmů z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového 

prostoru je výdajem cena, za kterou poplatník věc (právo) prokazatelně nabyl, a jde-

li o věc (právo) zděděnou nebo darovanou, cena zjištěná podle zvláštního právního 

předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí – výdajem jsou též: 

 částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu 

věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou 

výdajů na osobní potřebu fyzické osoby – k hodnotě vlastní práce fyzické 

osoby na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se 

při stanovení výdajů nepřihlíží, 

 zaplacená daň z převodu nemovitostí, i když je uhrazena v jiném ZO než 

v tom, v němž plyne příjem z prodeje (při prodeji nemovitosti), 

 vrácená záloha, i když je vrácena v jiném ZO (při prodeji nemovitostí), 
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 u příjmů z prodeje odpisovaného hmotného majetku, který byl v minulosti 

zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti nebo sloužil 

k pronájmu je výdajem daňová zůstatková cena podle § 29 odst. 2 ZDP. 

 u příjmů z prodeje cenných papírů či podílů je výdajem nabývací nebo 

pořizovací cena cenných papírů či podílů a výdaje související s uskutečněním 

prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných 

papírů.  

 

3.6 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob z kapitálového majetku, 

z pronájmu a ostatních příjmů platné s účinností od 1. ledna 2015 

Hlavní změnou ve zdaňování příjmů fyzických osob podle § 8 až 10 ZDP, které jsou 

obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 je: 

Zrušení daňového režimu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek 

nabývat výhradně fyzické osoby 

Vzhledem k obsolentnosti ustanovení týkajících se daňového režimu státních dluhopisů, 

které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, se navrhuje v § 8 až 

10 zrušení příslušných ustanovení. Tato ustanovení byla do zákona o daních z příjmů 

zakotvena jeho novelou č. 199/2010 Sb., jako reakce na změnu zákona o dluhopisech  

č. 199/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedenou v části čtvrté téhož zákona. [11] 

Výhody: 

- zjednodušení spravovatelnosti zákona a přehlednosti zákona, 

- pozitivní dopad na veřejné rozpočty. 

Nevýhody: 

- nejsou. 

 

 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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3.7 Změny ve zdaňování fyzických osob platné s účinností od 1. ledna 2015 

obecně 

Mezi hlavní změny, které se týkají zdaňování fyzických osob jako celku a které jsou 

obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

 

1. Dochází ke změně sazby z 15 na 19 % 

Zvyšuje se sazba daně z příjmů fyzických osob z 15 % na 19 %, a to v souvislosti se 

zrušením superhrubé mzdy na straně zaměstnanců a zvýšením nezdanitelné částky z titulu 

darů. Navržená úprava sleduje zabránění propadu výběru daně v souvislosti se zrušením 

superhrubé mzdy na straně zaměstnanců a zvýšení nezdanitelné částky z titulu darů. 

Výhody: 

- změna zabrání propadu výběru daně z příjmů fyzických osob, 

- mírně pozitivní dopad na veřejné rozpočty. 

Nevýhody: 

- změnou dojde ke zvýšení daně z příjmů fyzických osob na straně poplatníků 

s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového 

majetku, pronájmu a z ostatních příjmů. 

Zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15 na 19 % je asi nejviditelnější změnou, 

která nás čeká. Neznamená to však automaticky zvýšení daní, protože bude podstatně nižší 

základ daně (superhrubá mzda versus hrubá) a výsledná daň může naopak klesnout. Nově  

ale má být tato daň ještě o 1 % zvýšena, tzn. na 20 %. Ačkoli je současná sazba 15 %, 

superhrubá mzda ji zvyšuje zhruba na 21 %. 

 

2. Zrušení základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími 

čtyřnásobek průměrné mzdy 

Omezuje se možnost odpočtu základní slevy na poplatníka u vysoko příjmových 

poplatníků. V souvislosti s omezením odpočtu základní slevy na poplatníka u vysoko- 

příjmových poplatníků v § 35ba odst. 4 zákona se ukládá povinnost podat daňové přiznání i 

poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky, u něhož základ daně přesáhne 

48násobek průměrné hrubé měsíční mzdy vyhlašované Českým statistickým úřadem  

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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za kalendářní rok bezprostředně předcházejícímu zdaňovacímu období, za něž se daňové 

přiznání podává. [11] 

Výhody: 

- změna zabrání propadu výběru daně z příjmů fyzických osob, 

- mírně pozitivní dopad na veřejné rozpočty. 

Nevýhody: 

- změnou dojde ke zvýšení daně z příjmů fyzických osob s vyššími příjmy, 

- na straně poplatníků s vyššími příjmy pouze ze závislé činnosti dojde ke zvýšení 

administrativy, protože budou muset podávat daňová přiznání. 

Změnou se zamezí snížení výběru daně na straně poplatníků fyzických osob. 

 

3. Snížení podpory vlastního bydlení. Odpočet úroků bude omezen maximální 

částkou 80 000 Kč 

Navrhuje se snížení nezdanitelné částky z titulu bytové potřeby z dosavadních 300 000 

Kč na 80 000 Kč a současně se navrhuje uvedenou částku nekrátit podle měsíců, ve kterých 

poplatník úroky platil. [11] 

 

4. Zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 15 % 

Stát chce podpořit veřejně prospěšné činnosti právnických a fyzických osob tím,  

že zvýší maximální částku darů, kterou je možné započíst do daňového přiznání, na 15 %  

ze základu daně (u fyzických osob). 

 

5. Daň z úhrnu mezd 

Daň z úhrnu mezd v sobě bude zahrnovat současné pojistné na důchodové pojištění, 

pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem, úrazové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Cílem této 

právní úpravy je zjednodušení a zpřehlednění současného systému pojistného na sociální 

zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění. 

- sazba daně bude činit 32,5 %, 

- poplatníky daně budou plátci příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

- základem daně bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

- strop je stanoven součinem čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy a počtu 

zaměstnanců, 

- zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok a daň se bude platit zálohově, 
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- výnos daně bude příjmem státního rozpočtu a na základě rozpočtového určení 

bude část výnosu určena na pojistné na veřejné zdravotní pojištění.  

Subjektem daně a tedy poplatníky daně z úhrnu mezd jsou plátci příjmů ze závislé 

činnost a funkčních požitků (dále jen „zaměstnavatel“).  

Předmětem daně z úhrnu mezd je úhrn zúčtovaných nebo vyplacených příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, které jsou součástí dílčího základu daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti.   

Pro určení základu daně z úhrnu mezd se bude vycházet ze zaokrouhlených základů  

pro výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti zúčtovaných plátcem příjmů ze závislé činnosti  

a funkčních požitků za zdaňovací období poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti  

a funkčními požitky. 

Sazba daně z úhrnu mezd bude činit 32,5 %. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok. 

Daň se však bude platit ve formě měsíčních záloh. S tímto krokem je spojena řada procesních 

institutů, jako nutnost podávat měsíční hlášení a daňové přiznání. 

Daň z úhrnu mezd bude sdíleným příjmem státního rozpočtu a zvláštního účtu 

veřejného zdravotního pojištění. 

 

3.8 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob dle stávající právní úpravy 

Zálohy na daň z příjmů se platí podle § 38a ZDP a dále také dle § 38h ZDP (ustanovení 

§ 38h ZDP se týká placení záloh u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, 

které sráží zaměstnavatel zaměstnanci z jeho příjmů). Z hlediska plateb záloh na daň z příjmů 

(nespadají zde zálohy z příjmů podle § 6 ZDP) se potom postupuje podle § 38a ZDP. Dle § 

38a ZDP platí, že zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové 

období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání 

daňového přiznání následujícím ZO. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází 

z poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou daňovou povinnost se 

pro stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si 

poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně 

předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání 



49 

 

daňového (dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, 

s platností od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti další změny poslední známé 

daňové povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu. Poplatník 

uvedený v § 2 ZDP (fyzické osoby) pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti 

však vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP. Po skončení ZO nebo období, u nichž došlo 

k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené 

do lhůty pro podání daňového přiznání. Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje 

daň připadající na samostatný základ daně podle § 20b ZDP (ten se však týká pouze 

právnických osob). Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost 

nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 

Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na ZO, a to ve výši 40 % poslední 

známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce ZO a druhá je 

splatná do 15. dne dvanáctého měsíce ZO. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová 

povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na ZO, a to ve výši ¼ poslední známé 

daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce ZO, druhá záloha je 

splatná do 15. dne šestého měsíce ZO, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce ZO  

a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce ZO. Poplatník, u něhož základ daně 

tvoří součet dílčích základů daně, zálohy neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy 

na daň (§ 38h ZDP), a tento dílčí základ daně je roven nebo činí více než 50 % z celkového 

základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků méně než 15 %, 

platí se zálohy z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 15 % a více, avšak méně než 50 %, platí se zálohy v poloviční výši. 

Dle § 38a odst. 8 ZDP poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil 

činnosti, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to 

od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně rozhodných skutečností;  tyto 

skutečnosti poplatník oznámí správci daně. 
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3.9 Změny v placení záloh na daň z příjmů fyzických osob platných 

s účinností od 1. ledna 2015 

Mezi hlavní změny, které se týkají placení záloh na daň z příjmů fyzických osob a které 

jsou obsahem nového zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, platné s účinností od 1. ledna 2015 patří: 

 

1. Zjednodušení placení záloh na daň 

Současný systém placení čtvrtletních a pololetních záloh se navrhuje nahradit měsíční 

zálohou na daň při současném zvýšení hranice pro placení zálohové povinnosti ze současných 

30 000 Kč na 200 000 Kč poslední známé daně. Uvedená změna souvisí se zavedením 

jednoho inkasního místa pro daň z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. 

Tento systém také odpovídá zálohám na sociální a zdravotní pojištění. Navrhovaná úprava 

sleduje sjednocení placení záloh na daň z příjmů fyzických osob spolu se zálohou na sociální 

a zdravotní pojištění. [11] 

Přitom je zachována výjimka pro fyzické osoby, u kterých jsou součástí daňových 

příjmů též příjmy ze závislé činnosti, zálohované sražením zálohy zaměstnavatelem (kde je 

princip stejný jako dosud). 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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4 Optimální zdanění příjmů v praxi 

Ve druhé, praktické, části diplomové práce se pokusím srovnat veškeré odvody 

zaměstnance a OSVČ dle stávající právní úpravy a dle nového zákona souvisejícího se 

zřízením jednoho inkasního místa, který je již platný, ale účinnost je stanovena od 1. ledna 

2015. Je však pravděpodobné, že jeho účinnost bude posunuta již na 1. ledna 2014. Dále 

konkretizuji vliv nového zákona na podnikatelské prostředí ČR (tj. výhody, nevýhody, 

náklady, přínosy, atd.), také jsme ke změnám doplnila svůj vlastní názor.  

Pojem jedno inkasní místo se nebude vyskytovat jinde v právním řádu než v názvu 

nového zákona. Tímto pojmem se označuje skutečnost, že dle nového zákona dojde 

k přenesení kompetence k výběru pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního 

pojistného na jednu soustavu orgánů a to konkrétně na orgány Finanční správy ČR. [11] 

Cílem této kapitoly bude zhodnocení změn týkajících se dvou největších skupin 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob, tj. zaměstnanců a OSVČ, v jejich odvodech dle 

stávající právní úpravy v návaznosti na nový zákon související se zřízením jednoho inkasního 

místa. 

 

4.1 Zhodnocení dopadů změn zákona souvisejícího se zřízením jednoho 

inkasního místa na zaměstnance a OSVČ 

 Základní legislativní úprava daně z příjmů je provedena ZDP, který nabyl účinnosti 1. 

ledna 1993. Zákon byl v průběhu jeho platnosti postupně zcela nesystémově rozšiřován, 

mnohdy z podnětu poslanecké iniciativy, o řadu nezdanitelných částek. Byly doplňovány 

výjimky ze zákona v podobě celé řady příjmů osvobozených od daně, některé dosavadní 

nezdanitelné částky základu daně byly nahrazeny slevami na dani. Do zákona byly 

doplňovány daňové nástroje na podporu odvětvových politik. Hlavním cílem nové úpravy je 

odstranit neodůvodněné zvýhodnění poplatníků a provést úpravy nezbytné pro realizaci 

jednotného inkasního místa.  

V hodnocení nové daňové reformy v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

mnohdy zaznívá, že se rozevírají nůžky mezi odvodovým zatížením zaměstnanců a OSVČ. 
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Zapomíná se však, že se výrazně sníží platby, které OSVČ získají ze systémů sociálního 

zabezpečení, především z důchodového systému.  

O odvodech OSVČ a zaměstnanců se vedou debaty dlouhé roky. Zastánci vyššího 

zatížení živnostníků argumentují poměrem výnosů různých odvodů, které obě skupiny reálně 

odvádějí. Např. výnos daně z příjmů ze závislé činnosti dosáhl v roce 2010 čtrnáctinásobku 

inkasa daně z příjmů na základě daňového přiznání. Zaměstnanců je přitom asi jen čtyřikrát 

více než živnostníků. Podobně se uvádí čísla u zdravotního a sociálního pojištění. [13] 

Zastánci nižšího odvodového zatížení živnostníků zase argumentují, že OSVČ nemá 

stejná práva jako zaměstnanec, např. nemá zaručenou omezenou pracovní dobu, nemá právo 

na odstupné či na minimální mzdu. Kromě toho živnostníci vytvářejí pracovní místa, 

kreativně musí hledat příležitosti na trhu a pružně reagovat na změny poptávky či výše 

nákladů. Oproti zaměstnancům jsou také více zatíženi administrativními povinnostmi. [13] 

Porovnávat OSVČ a zaměstnance pouze podle jejich zdanění není přesné. Současně je 

vhodné porovnávat protihodnotu, čili kolik za odvody zaměstnanci i OSVČ od státu dostanou 

nazpátek, např. v podobě nemocenských dávek, důchodu, pracovních výhod. Pracovní život 

OSVČ a zaměstnance je rozdílný. Každý občan však může být OSVČ i zaměstnanec, záleží 

na svobodném rozhodnutí.  

Jak se liší zdanění zaměstnance a OSVČ dle stávající právní úpravy a daňové reformy 

v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa? 

Přestože je nyní sazba daně z příjmu fyzických osob stejná jak pro zaměstnance, tak pro 

OSVČ (15 %) je efektivní zdanění u obou skupin občanů rozdílné (vliv superhrubé mzdy, tj. 

hrubé mzdy zvýšené o odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní 

pojištění – 34 %, sazba daně z příjmu pro zaměstnance je tedy 20,1 % (1,34 x 15 %)). Ještě 

větší rozdíl je ve výši odvodů u sociálního a zdravotní pojištění. Dle daňové reformy 

v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa se výše těchto odvodů sjednotí.  

 

 

 

 

 

http://www.firemnifinance.cz/dane-a-ucetnictvi/dane-osvc/
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4.1.1 Výpočet a srovnání odvodů u zaměstnance a OSVČ dle platné právní 

úpravy  

 

V následujících tabulkách jsem porovnala odvody u zaměstnance a OSVČ  

dle platného právního stavu na praktickém příkladu včetně komentáře. 

 

Tab. 4.1: odvody zaměstnance a OSVČ dle platné právní úpravy 

odvody OSVČ zaměstnanec 

daň z příjmu 15 % z ZD 15 % ze SHM 

sociální pojištění 29,2 % z VZ (50 % ZD) 6,5 % z HM 

zdravotní pojištění 13,5 z VZ (50 % ZD) 4,5 % z HM 

 

Příklad: Živnostník dosáhl za rok 2011 zisku ve výši 400 000 Kč, zaměstnanec měl  

za celý rok 2011 hrubou mzdu ve výši 400 000 Kč. Kolik odvedou oba pánové na dani  

z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění dle platné právní úpravy? Oba pánové neuplatňují 

žádnou nezdanitelnou položku nebo daňové zvýhodnění, uplatňují pouze slevu na poplatníka 

ve výši 23 640 Kč. 

 

Tab. 4.2: srovnání daně z příjmu fyzických osob u OSVČ a zaměstnance dle platné 

právní úpravy 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně/superhrubá m. 400 000 Kč (400 000 x 1,34) 536 000 Kč 

zaokrouhlený základ daně 400 000 Kč 536 000 Kč 

daň 15 % 60 000 Kč 80 400 Kč 

sleva na dani 23 640 Kč 23 640 Kč 

daňová povinnost 36 360 Kč 56 760 Kč 

Na dani z příjmu odvede zaměstnanec více o 20 400 Kč (viz Tab. 4.2). Důvodem je 

skutečnost, že se daň z příjmu počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální  

a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (34 %).  

 

 

 

 

 

http://www.firemnifinance.cz/zamestnanci/
http://www.ruceni.cz/
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Tab. 4.3: srovnání odvodů na sociálním pojištění u OSVČ a zaměstnance dle platné 

právní úpravy 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně  400 000 Kč 400 000 Kč 

vyměřovací základ (50 % ze ZD) 200 000 Kč 400 000 Kč 

sociální pojištění  (29,2 % z VZ) tj. 58 400 Kč (6,5 % ze ZD) tj. 26 000 Kč 

soc. poj. zaměstnavatele za 
zaměstnance  

/ (25 % ze ZD) tj.  100 000 Kč 

sociální pojištění celkem 58 400 Kč 126 000 Kč 

U sociálního pojištění počítáme, že živnostník odvede sociální pojištění dle skutečného 

vyměřovacího základu. U zaměstnance ještě přičteme i sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem, protože místně příslušná OSSZ inkasuje od zaměstnavatele souhrnnou 

platbu (viz Tab. 4.3).  

Tab. 4.4: srovnání odvodů na zdravotní pojištění u OSVČ a zaměstnance dle platné 

právní úpravy 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně  400 000 Kč 400 000 Kč 

vyměřovací základ (50 % ze ZD) 200 000 Kč 400 000 Kč 

zdravotní pojištění  (13,5 % z VZ) tj. 27 000 Kč (4,5 % ze ZD) tj. 18 000 Kč 

zdrav. poj. zaměstnavatele 
za zaměstnance  

/ (9 % ze ZD) tj.  36 000 Kč 

sociální pojištění celkem 27 000 Kč 54 000 Kč 

U zaměstnance sečteme zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem.  

V příkladu jsou odvody zaměstnance vyšší než OSVČ. Důvodem je započítání do odvodové 

povinnosti sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. V praxi jsou právě OSVČ 

významným zaměstnavatelem a peníze jdou na pojistné z jejich kapsy. K narovnání daňové 

povinnosti u daně z příjmu fyzických osob je cestou zrušení superhrubé mzdy.  

Daňová povinnost zaměstnanců je vyšší než u OSVČ. U sociálního pojištění je tento 

rozdíl správný. OSVČ mají vzhledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než 

zaměstnanci. V době nemoci jsou OSVČ první 3 týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají 

nárok na náhradu mzdy. OSVČ nemá nárok na ošetřování člena rodiny, zaměstnanci ano. 

Nemocenskou (od 22. dne nemoci) mají OSVČ výrazně nižší, než zaměstnanci, a to pouze  

za předpokladu, že si ji dobrovolně platí.  

http://www.ruceni.cz/
http://www.ruceni.cz/
http://www.ruceni.cz/
http://www.ruceni.cz/
http://www.firemnifinance.cz/dane-a-ucetnictvi/dane-osvc/
http://www.firemnifinance.cz/uzitecne-nastroje/financni-kalkulacky/nemocenska-a-nahrada-mzdy/
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Platba dobrovolného nemocenského pojištění není ve výpočtech zohledněna, protože 

dobrovolné nemocenské pojištění platí jen zlomek všech OSVČ, tak dlouhou nemocnost si 

nemůže většina OSVČ dovolit. OSVČ mají také nižší případnou podporu v nezaměstnanosti.  

 

 

4.1.2 Výpočet a srovnání odvodů u zaměstnance a OSVČ dle daňové reformy 

v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

V následujícím textu a tabulkách porovnám odvodové zatížení u zaměstnance a OSVČ 

dle daňové reformy související se zřízením jednoho inkasního místa. Porovnání znázorním  

na stejném příkladu se stejnými příjmy zaměstnance a OSVČ jako tomu bylo v předcházející 

kapitole, změna bude pouze v roku dosažení těchto příjmů, a to za rok 2015. Oba pánové 

neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku nebo daňové zvýhodnění, uplatňují pouze slevu  

na poplatníka ve výši 24 840 Kč (počítám se zachováním slevy na poplatníka ve stejné výši 

jako je tomu v roce 2012). 

 

Tab. 4.5: odvody zaměstnance a OSVČ dle nové daňové reformy související se zřízením 

jednoho inkasního místa 

odvody OSVČ zaměstnanec 

daň z příjmu 19 % ze ZD 19 % z HM 

sociální pojištění 6,5 % ze ZD 6,5 % z HM 

zdravotní pojištění 6,5 % ze ZD 6,5 % z HM 

 

Tab. 4.6: srovnání daně z příjmu fyzických osob u OSVČ a zaměstnance dle nové 

daňové reformy související se zřízením jednoho inkasního místa 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně/hrubá mzda 400 000 Kč 400 000 Kč 

zaokrouhlený základ daně 400 000 Kč 400 000 Kč 

daň 19 % 76 000 Kč 76 000 Kč 

sleva na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 

daňová povinnost 51 160 Kč 51 160 Kč 

Na dani z příjmů fyzických osob odvedou zaměstnanci i OSVČ za rok 2015 stejnou 

částku (viz Tab. 4.6), důvodem toho oproti roku 2011, je zrušení konceptu superhrubé mzdy u 

zaměstnanců. Avšak OSVČ zaplatí oproti roku 2011 vyšší daň z příjmu z důvodu zvýšení 

sazby daně z 15 na 19 %, u zaměstnanců toto zvýšení není tak patrné, protože bylo 

vykompenzováno již zmíněným zrušením superhrubé mzdy. 

http://www.ruceni.cz/
http://www.ruceni.cz/
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Již teď se ale předpokládá, že sazba daně z příjmů fyzických osob bude od roku 2015 ve výši 

20 % oproti uzákoněným 19 %. 

 

Tab. 4.7: srovnání odvodů na sociálním pojištění u OSVČ a zaměstnance dle nové 

daňové reformy související se zřízením jednoho inkasního místa 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně  400 000 Kč 400 000 Kč 

vyměřovací základ 400 000 Kč 400 000 Kč 

sociální pojištění  (6,5 %) tj. 26 000 Kč (6,5 %) tj. 26 000 Kč 

soc. poj. zaměstnavatele za 
zaměstnance  

/ 
soc. poj. za zaměstnance je 

nahrazeno odvodem z úhrnu 
mezd 

sociální pojištění celkem 26 000 Kč 26 000 Kč 

Odvody na sociální pojištění se dle nové daňové reformy související se zřízením 

jednoho inkasního místa u OSVČ počítají sazbou ve výši 6,5 % stejně jako u zaměstnanců. 

Vyměřovacím základem u OSVČ je nově 100 % hrubého zisku namísto 50 % dle platné 

právní úpravy. Dle výše popsaných změn se odvod sociálního pojištění sjednotil u OSVČ  

a zaměstnanců na stejné částce. Odvody OSVČ a zaměstnanců oproti platné právní úpravě 

klesly. OSVČ si však musí uvědomit, že poklesem sazby sociálního pojištění a tím i sníženým 

odvodem se výrazně sníží platby, které OSVČ získají ze systémů sociálního zabezpečení, 

především na důchody. 

Tab. 4.8: srovnání odvodů na zdravotní pojištění u OSVČ a zaměstnance dle nové 

daňové reformy související se zřízením jednoho inkasního místa 

  OSVČ zaměstnanec 

základ daně  400 000 Kč 400 000 Kč 

vyměřovací základ 400 000 Kč 400 000 Kč 

zdravotní pojištění  (6,5 %) tj. 26 000 Kč (6,5 %) tj. 26 000 Kč 

zdrav. poj. zaměstnavatele 
za zaměstnance  

/ 
zdrav. poj. za zaměstnance je 
nahrazeno odvodem z úhrnu 

mezd 

sociální pojištění celkem 26 000 Kč 26 000 Kč 

 

Odvody na zdravotní pojištění se dle nové daňové reformy související se zřízením 

jednoho inkasního místa u OSVČ počítají sazbou ve výši 6,5 % stejně jako u zaměstnanců. 

OSVČ se odvod na zdravotní pojištění nepatrně snížil, u zaměstnanců se naopak sazba 

zdravotního pojištění zvýšila o 2 % (viz Tab. 4.8). 
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Konečná podoba daňové reformy v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

může být ovšem jiná, a uvedený výpočet je proto třeba považovat za orientační. 

 

4.1.3 Vyhodnocení změn v odvodech zaměstnance a OSVČ dle daňové reformy 

v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

Dopady chystané daňové reformy související se řízením jednoho inkasního místa jsou 

již dané. Ten, kdo si na nový zákon o zřízení jednoho inkasního místa stěžovat nemůže, jsou 

živnostníci podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné. Přesněji podnikatelé,  

kteří vykazují vyšší roční zisky a nebudou muset tak sociální a zdravotní odvody platit 

z minimálních záloh. Ti už dnes odvádějí na daních a sociálním a zdravotním pojištění 

mnohem méně než stejně vydělávající zaměstnanci. Sice nemají stejnou ochranu jako 

zaměstnanci a nesou riziko podnikání, nicméně rozdíl ve zdanění je patrný ve výše 

propočtených odvodech.  

Dle nového zákona o zřízení jednoho inkasního místa by měli podnikatelé odvádět 

sociální a zdravotní pojištění z celého základu pro výpočet daně z příjmu, nicméně  

u zdravotního pojištění bude sazba poloviční, tedy 6,5 %, a u sociálního pojištění se  

na stejnou sazbu sníží dokonce z 29,2 %. Za nízké pojistné by však měli mít v budoucnu 

nárok také na nízký důchod, proto by na něj měli podnikatelé pamatovat již dnes a to co ušetří 

na pojistném v podobě nižší sazby sociálního pojištění spořit na penzijním připojištění.  

Pokles sazeb důchodového a zdravotního pojištění vypadá sice na první pohled slibně, 

vzhledem ke zvýšení základu pojistného a zachování minimálních záloh však jde pro valnou 

část drobných podnikatelů jen o změnu kosmetickou. Zvýšení sazby daně z příjmů fyzických 

osob ale pocítí všechny OSVČ oproti zaměstnancům, u kterých se daňové zatížení nepatrně 

sníží. Realita je tedy taková, že na reformě vydělají OSVČ s vyššími ročními zisky, zatímco 

naprostá majorita živnostníků lehce ztratí či zůstanou na svém a to platí také o zaměstnancích. 

Je přitom třeba počítat s tím, že reálný příjem zaměstnanců a OSVČ srazí dolů 

plánované zvýšení DPH a s ním spojené předpokládané zdražení řady potravin i dalšího 

zboží. To by mělo snížit reálné příjmy domácností. 
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4.2 Vliv zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa  

na podnikatelské prostředí České republiky 

Vlivem nového zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa se 

předpokládá, že dojde ke snížení administrativní zátěže na straně daňových subjektů a státní 

správy.  

Současně se na základě praktických zkušeností správců daně v oblasti přímých daní 

navrhují drobné úpravy zákona z důvodů zvýšení právní jistoty poplatníků a správců daně, 

resp. zlepšení zpracovatelnosti zákona. [11] 

 

4.2.1 Jedno inkasní místo 

Bude zrušena stávající úprava dani z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální 

zabezpečení a veřejného zdravotního pojistného a bude nahrazena jedním zákonem, který 

bude upravovat a harmonizovat všechna uvedená peněžitá plnění s těmito zásadami: 

 zjednodušení a zpřesnění právní úpravy, 

 odstranění co největšího množství možných daňových výjimek, 

 sblížení základu daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociálním 

zabezpečení a pojistného neveřejné zdravotní pojištění, 

 použití daňového řádu jako jednotného procesního předpisu, 

 přiznávání všech tří peněžitých plnění na jednom přiznání a jejich placení  

na jeden účet správce daně. [11] 

Jako důsledek principu „jeden formulář, jedna platba, jedna kontrola“ a tedy zavedením 

jednoho správce lze očekávat zlepšení klientského přístupu a snížení administrativní zátěže  

na straně poplatníka i státní správy. [11] 

Prostřednictvím harmonizace základů pro výpočet daně z příjmů fyzických osob a obou 

druhů pojistného leze očekávat velké snížení administrativních nákladů jak potvrzují mj. 

závěry studie VŠE (L. Vítek, J- Pavel, Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných 

daňovým systémem, Praha, 2008). [11] 
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Úspora administrativních nákladů na straně státní správy vyplývá mj. také z centralizace 

zejména podpůrných provozních procesů, jako jsou správa majetku, administrativní procesy, 

nákup, personalistika, apod. [11] 

Výhody: 

- dojde ke snížení administrativních nákladů státu na správu daní a správu 

pojistného na sociálním zabezpečení a na veřejném zdravotním pojištění, 

- dojde ke snížení administrativního břemene (vyvolaných nákladů) na straně 

podnikatelů, 

- změna může přispět ke zvýšení daňových příjmů veřejných rozpočtů 

prostřednictvím aplikace kontrolní činnosti finančních orgánů na daň z příjmů 

fyzických osob, pojistném na sociálním zabezpečení i pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění současně. [11] 

Nevýhody: 

- jedná se o velkou a nákladnou změnu, 

- pokud dojde k významnějším úsporám v počtu funkčních míst, přispěje změna 

ke zvýšení nezaměstnanosti. [11] 

Dotčené subjekty: fyzické osoby podávající daňová přiznání, zaměstnavatelé, stávající 

územní finanční orgány, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny. [11] 

Náklady a přínosy: 

- náklady na změnu, které budou vynaloženy na změnu vnitřních procesů 

jednotlivých dotčených státních orgánů a IT systémů, na převod majetku  

a na přechod zaměstnanců, 

- každoroční úspory v letech po zavedení jednoho inkasního místa související  

s budováním pouze jednoho IT systému pro všechny tři odvody či s integrací 

řady činností (zejména kontrola a vymáhání), 

- náklady na změnu na straně podnikatelů, kteří se budou muset přizpůsobit 

novým podmínkám, 

- každoroční úspory v letech po zavedení jednoho inkasního místa související se 

snížením objemu informačních povinností či se snížením počtu plateb. [11] 
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Dle mého názoru se jeví velké náklady na změnu v souvislosti s vytvořením jednotného 

inkasního místa z dlouhodobého hlediska jako efektivní, pokud tato změna povede 

k pozdějším úsporám, snižování administrativní zátěže jak na straně státu, tak zejména na 

straně podnikatelů. Pokud bude naplněn projekt jednotného inkasního místa, představuje to 

také obrovské zjednodušení komunikace daňových subjektů s příslušnými orgány veřejné 

správy. Komunikace by probíhala pouze v rámci jednoho inkasního místa, tedy daňový 

subjekt a orgán finanční správy, protože správa pojistného na sociální zabezpečení  

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění bude prováděna orgány finanční správy. Účinnost 

navrhované změny bude možné posoudit na základě vývoje nákladů z veřejných rozpočtů na 

orgány Finanční správy ČR, orgány sociálního zabezpečení a orgány pověřené výběrem 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Další ukazatel účinnosti se rovněž projeví  

na základě odhadů nákladů vyvolaných existencí daní a odvodů na straně podnikatelů v letech 

po nabytí účinnosti zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa. Jako další 

pozitivum hodnotím odstranění duplicitních a nadbytečných ustanovení v jednotlivých 

zákonech upravující pojistná a sjednocení a provázání terminologie na daňový řád (např. 

rozlišení plátce a poplatníka i pro pojistná). 

 

4.2.2 Harmonizace daňového základu a procesní úpravy 

Snížení výše odvodů pojistného pro OSVČ představuje přínos pro podnikatele, který by 

měl následně podpořit podnikatelskou aktivitu fyzických osob. Negativní stránkou této 

podpory je však zvýšení rozdílů v zatížení daňového odvodu pojistného mezi OSVČ  

a zaměstnanci, které prohloubí distorzi celkového daňového zatížení práce ve prospěch 

„švarcsystému“ a zvýší se tak jeho výhodnost, ačkoli jeho využívání není v obecném zájmu 

zaměstnance ani zaměstnavatele, a celkově tak může dojít k negativnímu dopadu ve formě 

snížení celkové výše vybraného pojistného. [11] 

Zavedení daně z úhrnu mezd (dále jen „DÚM“) přinese zaměstnavatelům zjednodušení 

administrativy spojené se sociálními odvody. Pro většinu podniků však současně představuje 

de facto odstranění stropů pojistného, čímž dojde ke zvýšení nákladů na zaměstnávání 

vysokopříjmových osob. Se zavedení DÚM mohou být spojeny problémy v rámci EU. 

Objevují se argumenty, že tato forma daně by mohla vytvářet překážku pro pohyb osob  

na jednotném vnitřním trhu vzhledem k nejasnostem, zda je za zaměstnance v těchto 
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případech zaměstnavatelem zaplaceno pojistné. V rámci ČR lze u některých subjektů 

očekávat snahu optimalizaci odvodové povinnosti prostřednictvím vyčlenění 

vysokopříjmových zaměstnanců do samostatné organizace. [11] 

Zrušení osvobození některých benefitů zvýší náklady na poskytování zaměstnaneckých 

benefitů v případě, že z nich je zaměstnavatel povinen odvádět i pojistné. Tímto krokem také 

dochází k odstranění distorze v poskytování benefitů způsobené jejich výhodnějším daňovým 

režimem. [11] 

Omezení osvobození nepeněžních plnění od daně z příjmů fyzických osob odstraní 

daňové zvýhodnění nepeněžitých plnění, nicméně současně zvýší náklady na jejich 

poskytování. Nepeněžní plnění poskytnuté nad navrhovaný limit bude podléhat jak dani  

z příjmů fyzických osob, tak bude podléhat i odvodům z pojistného. [11] 

Zjednodušení podání a placení: 

Poplatník, který bude podávat daňové přiznání, podá přiznání k dani a pojistným  

na jednom formuláři a bude platit jednou platbou (za tímto účelem bude vytvořen společný 

osobní daňový účet). [11] 

Zaměstnavatel bude srážet měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob, sociální 

pojistné a zdravotní pojistné (jedna platba) a bude podávat měsíční hlášení (individualizované 

na jednotlivé poplatníky) a roční vyúčtování (taktéž individualizované). [11] 

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec) bude mít možnost po skončení 

roku prohlásit sražené zálohy za konečné, požádat zaměstnavatele o provedení zúčtování, 

nebo je zúčtovat sám prostřednictvím daňového přiznání (jeden formulář). [11] 

Těmito změnami je sledováno zjednodušení podání a placení jak daně z příjmů, tak také 

povinných pojistných (včetně záloh). Mělo by tak dojít ke snížení finanční náročnosti správy 

těchto peněžitých plnění jak na straně plátců a poplatníků, tak na straně správců daně. [11] 
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Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání včetně zvýhodnění z hlediska 

posunu lhůty pro podání 

Povinná elektronická forma některých podání umožní zjednodušení a zefektivnění 

správy dotčených peněžitých plnění, což by mělo vést mimo jiné i ke snížení finanční 

náročnosti, která je spojena se zapracováním dat do elektronické podoby správci daně. Jako  

kompenzace bude posunuta lhůta pro podání. Nicméně již dnes se předpokládá, že většina 

daňových subjektů, kteří budou touto změnou dotčeni, již vede potřebná data v elektronické 

podobě a mají přístup na internet, čímž by tato změna pro ně neměla znamenat přílišnou 

zátěž. [11] 

Sjednocení zdaňovacích období daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojistného  

a zdravotního pojistného na roční zdaňovací období. 

K docílení co největší harmonizace daně z příjmů a povinných pojistných se přistupuje 

ke sjednocení zdaňovacích období. Roční zdaňovací období bylo zvoleno s ohledem na roční 

zúčtování záloh na daň z příjmů, kde se uplatňují roční slevy na dani. [11] 

Harmonizace základů daně a pojistných a zejména procesní sjednocení správy DPFO  

a pojistného. 

Výhody: 

- harmonizace umožní aplikaci pouze jedněch pravidel na postup při správě daní, 

čímž dojde se snížení administrativní zátěže na straně podnikatelů, [11] 

- pokud dojde současně k vytvoření jednoho inkasního místa, dojde k úspoře 

nákladů i na straně státní správy. [11] 

Nevýhody: 

- uvedená změna představuje poměrně výrazný zásah do stávající situace a bude 

vyžadovat poměrně významné náklady na straně státu i podnikatelů. [11] 

Dotčené subjekty: fyzické osoby podávající daňová přiznání, zaměstnavatelé, stávající 

územní finanční orgány, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny. [11] 
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Náklady a přínosy: 

- náklady na změnu na straně podnikatelů, kteří se budou muset přizpůsobit 

novým podmínkám, 

- každoročně úspory v letech po provedení harmonizace daně z příjmů fyzických 

osob, pojistného na sociálním pojištění a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, 

- náklady na změnu, které budou vynaloženy na změnu vnitřních procesů 

jednotlivých dotčených státních orgánů a změnu IT systémů, 

- každoroční úspory v letech po zavedení jednoho inkasního místa související 

s budováním pouze jednoho IT systému pro všechny tři odvody. [11] 

 

Dle mého názoru dojde k administrativnímu zjednodušení postupu při stanovení 

základu daně a bude přijata úprava nezbytná k realizaci jednotného inkasního místa. Tímto 

krokem bude dosaženo sjednocení základů povinných pojistných a základů daně z příjmů 

fyzických osob, bude dosaženo významného zjednodušení při stanovení a správě povinných 

odvodů. Vítanou změnou je povinnost předkládat správci daně měsíční hlášení k dani 

z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku a to v elektronické formě. Tato podání výrazně 

zjednoduší a zefektivní správu těchto daní správcům daně. Myslím, že třetina daňových 

subjektů již dnes využívá elektronické podoby některých podání správcům daně (již dnes je 

povinnost podat elektronicky určitá podání orgánům finanční správy).  
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5 Závěr 

Vstup České republiky do Evropské unie si vyžádal harmonizaci naší legislativy 

s daňovými zákony platnými v ostatních členských státech. Harmonizace se týkala především 

nepřímých daní a daní z příjmů. 

V diplomové práci jsem se zaměřila na popis jednotlivých druhů příjmů fyzických osob, 

protože jejich znalost je nezbytná pro optimalizaci a pro správné vyplnění daňových přiznání. 

Pro spoustu daňových poplatníků jsou daňová přiznání spleť paragrafů a nesmyslných řádků, 

které jim ztěžují podnikatelskou činnost. Troufám si říct, že příjmy optimalizuje 100 % 

poplatníků, kteří podávají daňová přiznání, ne všichni ale využijí všechny možné a dostupné 

varianty. V teoretické části diplomové práce jsem v kapitolách, které odpovídají jednotlivým 

druhům příjmů, na něž může fyzická osoba dosáhnout, popsala všechny legálně dostupné 

metody snižování dílčích základů daně. Jednou z popsaných možností je uplatnění paušálních 

výdajů u jednotlivých typů příjmů. Dalším možným způsobem je převod určitého procenta 

příjmů a výdajů z podnikání na spolupracující osobu, případně uplatnění nezdanitelných částí 

základu daně, které může poplatník využít. Rovněž jsem se zaměřila na změny,  

které nastanou v souvislosti s velkou daňovou reformou, tzv. novým zákonem č. 458/2011 

Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách 

daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

V praktické části diplomové práce jsem zhodnotila změny týkající se dvou největších 

skupin poplatníků daně z příjmů fyzických osob, tj. zaměstnanců a OSVČ, v jejich odvodech 

dle stávající právní úpravy v návaznosti na nový zákon související se zřízením jednoho 

inkasního místa. Dále jsem konkretizovala vliv nového zákona souvisejícího se zřízením 

jednoho inkasního místa na podnikatelské prostředí ČR spolu s nejvýznamnějšími změnami, 

které se týkají výše uvedeného zákona, který je již platný, ale účinnost je stanovena  

od 1. ledna 2015. Cílem bylo zhodnocení variant řešení vzhledem ke stěžejním změnám,  

které se chystají a dotknou se nejen všech poplatníků daně z příjmů fyzických osob (tj. 

výhody, nevýhody, náklady, přínosy, atd.). Jednotlivé hodnocené změny doplňuji vlastním 

názorem. 

 Poplatníci mají dnes velkou škálu různých možností, jak minimalizovat své daně. 

Protože jsem zaměstnancem finančního úřadu, konkrétně vyměřovacího oddělení, vidím  

i z druhé strany, ze strany správce daně, jejich výstupy v podobě podaných, vyplněných 

http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
http://portal.gov.cz/zakon/458/2011
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formulářů přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V 90 % všech vyměřených daňových 

přiznání fyzických osob je výsledná daňová povinnost buď nulová nebo se jedná  

o přeplatek na dani. Daně v dnešní době platí opravdu jen skupinka poplatníků z řad 

fyzických osob, konkrétněji jsou to většinou zaměstnanci, kteří odvádějí daně prostřednictvím 

svých zaměstnavatelů, nebo velké firmy, kterým jsem se ale v této diplomové práci 

nevěnovala. Osoby samostatně výdělečně činné, které mají v živnostenském listě zapsanou 

řemeslnou nebo zemědělskou živnost, mohou dnes uplatnit 80% paušální výdaje a pokud si 

ještě uplatní nezdanitelné částky základu daně a slevy na dani, tak opravdu ve většině případů 

vyjde nulová daňová povinnost. Proto je dle mého názoru rozumné, aby OSVČ s paušálem 

využívali jen základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně a slevy  

pro tělesně postižené. 

Věřím, že z velké škály různých variant, jak optimalizovat svou daňovou povinnost, si 

v dnešní době vybere každý poplatník daně z příjmů fyzických osob, ať už si zpracovává 

daňové přiznání sám nebo prostřednictvím účetních nebo daňových poradců.  

Také si troufám říci, že nový zákon v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 

bude ku prospěchu všech dotčených subjektů, i když počátky jsou vždy těžké a nebudou 

jednoduché ani pro daňové subjekty ani pro orgány státní správy. 
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příp.   případně 
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