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1 Úvod 

Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila téma zaměřené na daň 

z příjmů fyzických osob, jelikoţ je v současné době z důvodu připravované 

reformy často diskutovatelné. Problematikou daně z příjmů fyzických osob se 

zabývá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který jiţ prošel spoustou 

novel, jeţ obsahovaly větší či menší změny v jeho obsahu. Konečným 

důsledkem mnoha novelizací bylo znevýhodnění poplatníků daně z příjmů 

fyzických osob, jelikoţ hlavní motivace spočívala ve zvýšení příjmů státního 

rozpočtu právě pomocí vyšší daně z příjmů fyzických osob. 

Cílem mé diplomové práce je vymezit daň z příjmů fyzických osob, podat 

čtenářům přehled důleţitých změn daně z příjmů fyzických osob od roku 2008 

aţ po současnou úpravu, předloţit souhrn návrhů na úpravu daně z příjmů 

fyzických osob obsaţených v daňové reformě připravující současnou vládou, 

rovněţ i mých vlastních doporučených návrhů, a znázornit jejich dopad na 

poplatníky daně z příjmů fyzických osob. 

V první části práce se zaměřuji na současnou úpravu daně z příjmů 

fyzických osob. Snaţím se především o přehledné zachycení a vysvětlení 

důleţitých pojmů a stanovení výpočtů daně z příjmů fyzických osob u vybraných 

skupin poplatníků. 

Druhá část znázorňuje, jak se vyvíjela daň z příjmů fyzických osob od 

roku 2008. Ve třech modulových příkladech s různými poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob chci ukázat, jakým způsobem ovlivnily změny daně z příjmů 

fyzických osob v jednotlivých letech výši zálohy na daň a čisté mzdy u 

zaměstnanců a výši dílčích základů daně a výsledné roční daňové povinnosti 

popřípadě daňového bonusu u osob samostatně výdělečně činných. 

V třetí části diplomové práce se zabývám plánovanou reformou daně 

z příjmů fyzických osob a jejím dopadem na výši měsíční zálohy na daň a čisté 
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mzdy zaměstnance. V druhé polovině jsou zahrnuty mé návrhy změn daně 

z příjmů fyzických osob, které se orientují na zvýhodnění především finančně 

slabší skupiny poplatníků a rodiny s dětmi. Naopak moc příznivé nebudou 

hlavně pro osoby s vyššími příjmy a OSVČ, důsledkem čehoţ dojde ke zvýšení 

příjmové stránky státního rozpočtu. 
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2 Charakteristika daně z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob prochází kaţdoročně úpravami a změnami, 

které mají za následek, ţe poplatníci často neznají a nemají přehled o 

současné úpravě daně z příjmů fyzických osob. Tato kapitola je věnována 

výkladu a objasnění důleţitých pojmů souvisejících s daní z příjmů fyzických 

osob platných pro rok 2012.  

2.1 Definice pojmu daň z příjmů fyzických osob 

Daň všeobecně je zákonem stanovená povinná platba do veřejného 

rozpočtu. Daň je platbou nedobrovolnou, nenávratnou, neekvivalentní 

(neexistuje nárok na odpovídající plnění ze strany státu) a neúčelová (plátce 

daně nemůţe ovlivnit, na co budou daně pouţity). Daně jsou dnes obvykle 

placeny v penězích v jasně daných intervalech, coţ se týká daně z přidané 

hodnoty, daní z příjmů a daně silniční nebo dle předem stanovených okolností u 

daně darovací a daně dědické. [17] 

Fyzickou osobou se člověk stává svým narozením a přestává jí být 

okamţikem smrti. Fyzická osoba získává narozením právní subjektivitu, tedy 

má práva a povinnosti, která jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod, 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Způsobilá k právním 

úkonům se fyzická osoba stává zletilostí, tedy dovršením 18 let věku, popřípadě 

nezletilá osoba starší 16 let uzavřením manţelství. Způsobilost k právním 

úkonům zaniká smrtí fyzické osoby nebo omezením či zbavením způsobilosti 

fyzické osoby k právním úkonům. [8] 

Daň z příjmů fyzických osob je stanovena zákonem o daních z příjmů 

č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Jedná se o 

přímou daň, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob. Pro přímé 

daně je typické, ţe zdaňují příjem nebo majetek poplatníka, a jsou odváděny 

příslušnému správci daně převáţně na základě daňového přiznání. [18] 
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2.2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (§ 2 ZDP) 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osob, které lze 

rozdělit na poplatníky s neomezenou daňovou povinností, tzv. daňoví rezidenti, 

tuzemci a poplatníky s omezenou daňovou povinností, tzv. daňoví nerezidenti, 

cizozemci. 

2.2.1 Poplatníci s neomezenou daňovou povinností  

Daňoví rezidenti, tuzemci jsou fyzické osoby, které mají na území ČR 

bydliště nebo se zde obvykle zdrţují. Poplatníci obvykle se zdrţující na území 

ČR jsou fyzické osoby, které na tomto území setrvávají alespoň 183 dnů 

v kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do lhůty 183 dní se 

započítává kaţdý započatý den pobytu včetně dne příjezdu, odjezdu, soboty, 

neděle, svátku apod. 

Skupina těchto poplatníků má daňovou povinnost, která se vztahuje na 

příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v zahraničí. 

2.2.2 Poplatníci s omezenou daňovou povinností 

Omezenou daňovou povinnost mají fyzické osoby, které na území ČR 

nemají bydliště ani se zde obvykle nezdrţují. Zde se zahrnují i poplatníky, kteří 

se v ČR zdrţují pouze z důvodů studie či léčení a to i přesto, ţe se na území 

ČR zdrţují déle neţ 183 dnů. Do této kategorie poplatníků se řadí také fyzické 

osoby, které jsou podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění 

povaţovány za daňové nerezidenty, i kdyţ splňují jedno z kritérií pro daňové 

rezidenty. 

Daňová povinnost daňových nerezidentů, cizozemců se vztahuje pouze 

na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. [6] 
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2.3 Předmět daně z příjmů fyzických osob a stanovení dílčích 

základů daně (§ 3 ZDP) 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou jednotlivé druhy příjmů, 

které mohou být peněţní i nepeněţní, přičemţ nepeněţní příjmy se oceňují 

podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětem daně jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky, 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy. 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně, patří například příjmy 

získané nabytím akcií, podílových listů nebo darování nemovitosti, movité věci 

nebo majetkového práva; úvěry a půjčky; příjmy získané převodem majetku 

mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování 

zemědělské činnosti zemědělského podnikatele; příjmy plynoucí z vypořádání 

mezi podílovými spoluvlastníky podle velikosti jejich podílů; částka uhrazená 

zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a 

doplatků na léčiva nebo potraviny. [6] 

2.3.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP) 

Příjmy ze závislé činnosti: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, 

sluţebního nebo členského poměru, v nichţ poplatník při výkonu 

práce je povinen dbát příkazů plátce, 



8 

 

b) příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společnosti 

s ručením omezeným (s.r.o.), komanditistů komanditní společnosti 

(k.s.) 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. 

Za příjmy ze závislé činnosti se nepovaţují a předmětem daně nejsou 

náhrady cestovních výdajů včetně stravování poskytované zaměstnavatelem na 

pracovních cestách v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené 

zvláštní předpisem; hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; částky přijaté 

zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo 

částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které 

zaměstnanec vynaloţil ze svého tak, jako by je vynaloţil zaměstnavatel. [6] 

Funkční požitky: 

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným 

nebo dřívějším výkonem funkce, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se 

současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, 

v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, apod. 

Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků jsou 

označováni jako zaměstnanci, plátci příjmů jako zaměstnavatelé. 

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci pro sluţební i soukromé účely 

bezplatně motorové vozidlo, příjmem zaměstnance je částka ve výši 1 % 
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vstupní ceny vozidla za kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, 

minimálně však 1 000 Kč, přičemţ vstupní cenou vozidla je myšlena jeho 

pořizovací cena včetně DPH. 

Základem daně (dílčím základem daně), tzv. superhrubou mzdou, jsou 

příjmy ze závislé činnosti nebo funkční poţitky, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, zvýšené o částku pojistného na zdravotní a sociální pojištění, 

které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. [6] 

Příjmy ze závislé činnosti podle písmene a) a d) a funkční poţitky, jejichţ 

úhrnná výše u zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc 5 000 Kč a 

zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani, jsou po 

zvýšení o povinné pojistné samostatným základem daně zdaněným zvláštní 

sazbou daně. 

U daňového rezidenta, kterému plynou příjmy ze zdrojů v zahraničí, je 

základem daně příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve 

státě, s kterým ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (dále jen 

SZDZ), zvýšený o pojistné na zdravotní a sociální pojištění a sníţený o daň 

zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Jde-li o stát, s kterým ČR uzavřela 

SZDZ, základem daně je příjem, který se taktéţ zvyšuje o pojistné na zdravotní 

a sociální pojištění a sniţuje se o daň zaplacenou v tomto smluvním státě, a to 

pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost 

v tuzemsku. 

Výsledek dílčího základu daně je vţdy kladné číslo. [8] 

2.3.2 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

(§ 7 ZDP) 

Příjmy z podnikání: 

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

c) příjmy z jiného podnikání, 

d) podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti (v.o.s) a 

komplementářů k.s. 

Předmětem daně u podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na 

zisku nejsou náhrady cestovních výdajů, které jsou jim vypláceny, do výše 

stanovené zvláštním předpisem. [6] 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti: 

a) příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, příjmy z autorských práv, apod., 

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není ţivností ani 

podnikáním podle zvláštních předpisů, 

c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

apod., 

d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, 

e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné 

činnosti, jsou nazývány osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen 

OSVČ). 

Dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se 

stanoví tak, ţe od výše uvedených druhů příjmu odečteme výdaje vynaloţené 

na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Takto stanovený základ daně se netýká 

podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. 
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Dílčím základem daně společníka v.o.s. a komplementáře k.s. je část 

základu daně nebo daňové ztráty v.o.s nebo k.s., v poměru jak stanoví 

společenská smlouva nebo jiná zakladatelská smlouva společnosti v.o.s. a k.s.  

Neuplatní-li poplatník výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, 

můţe si uplatnit výdaje procentem z příjmů neboli tzv. paušální výdaje. Tyto 

procentuální sazby jsou uvedeny v § 7 ZDP. V částce těchto výdajů jsou 

obsaţeny veškeré výdaje poplatníka vynaloţené v souvislosti s dosahováním 

příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník, který 

uplatňuje takto stanovené výdaje, je povinen vţdy vést záznamy o příjmech a 

evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností. [6] 

Jedná-li se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů nebo televize 

a úhrn těchto příjmů nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč, nemůţeme si 

k nim uplatnit příslušné výdaje, jelikoţ tyto příjmy jsou zahrnuty do tzv. 

samostatného základu daně a jsou zdaněny zvláštní sazbou daně. 

Dílčím základem daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

můţe být i ztráta v případě, ţe výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmů tyto příjmy převyšují. Takto vzniklou ztrátu lze vzájemně 

vykompenzovat s ostatními kladnými dílčími základy daně (má-li poplatník i jiné 

druhy příjmů neţ příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné 

činnosti), s výjimkou dílčího základu daně ze závislé činnosti nebo funkčních 

poţitků, nebo ji lze uplatnit v následujících 5 letech formou sníţení základu 

daně fyzické osoby, opět s výjimkou dílčího základu daně ze závislé činnosti 

nebo funkčních poţitků. [14] 
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2.3.3 Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

Příjmy z kapitálového majetku: 

a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové 

společnosti (a.s.), na s.r.o. a k.s., úroky a jiné výnosy z drţby 

cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, aj., 

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních kníţkách, úroky 

z peněţních prostředků na vkladovém účtu, 

d) výnosy z vkladových listů, 

e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

f) plnění ze soukromého ţivotního pojištění nebo jiný příjem 

z pojištění osob, 

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a 

poplatky z prodlení, apod., 

h) úrokové a jiné výnosy z drţby směnek, 

i) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně 

vkladního listu a emisním kursem při jejich vydání, 

j) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry, 

k) příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební 

spoření a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok 

v roce 2010. 



13 

 

Ve většině případů je dílčím základem daně pouze jednotlivý příjem bez 

uplatnění jakýchkoli výdajů, tedy tyto příjmy jsou samostatným základem daně 

a podléhají zvláštní sazbě daně. Pouze v případě příjmů z prodeje předkupního 

práva na cenné papíry se sniţují o pořizovací cenu předkupního práva. Tyto 

výdaje mohou být akceptovány pouze do výše příjmů. Z toho tedy vyplývá, ţe 

dílčí základ daně z kapitálového majetku nemůţe být záporný, tudíţ nemůţe 

vzniknout ztráta. 

U dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem se za základ daně 

povaţují zmíněné dávky sníţené o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na 

penzijní připojištění. Plnění ze soukromého ţivotního pojištění se povaţuje za 

základ daně po odečtu zaplaceného pojistného. [6] 

2.3.4 Příjmy z pronájmů (§ 9 ZDP) 

Příjmy z pronájmů: 

a) příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, 

b) příjmy z pronájmu movitých věcí, s výjimkou příleţitostného 

pronájmu. 

Dílčím základem daně jsou jednotlivé příjmy z pronájmu sníţené o 

výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení těchto příjmů. 

Jestliţe si poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaloţené na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, můţe si je uplatnit procentem z příjmů. 

Tato sazba je stanovena ve výši 30 %. Uplatňuje-li si poplatník takto stanovené 

výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých 

v souvislosti s pronájmem. [6] 

Důsledkem moţnosti uplatňovat si výdaje prokazatelně vynaloţené na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů je, ţe základ daně poplatníka můţe být 

záporný, jestliţe tyto výdaje převyšují příjmy z pronájmu. S takto vzniklou 
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ztrátou lze naloţit stejně, jako v případě ztráty z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. [14] 

2.3.5 Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) 

Ostatní příjmy: 

a) příjmy z příleţitostných činností nebo z příleţitostného pronájmu 

movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není 

provozována samostatně hospodařícím rolníkem, 

b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu, movité věci, cenného 

papíru, apod., 

c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty na komanditní společnosti, apod. 

d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního 

vlastnictví, 

e) přijaté výţivné, důchody a obdobné opakující se poţitky, 

f) podíl společníka obchodní společnosti, 

g) vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní 

společnosti, 

h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry 

z reklamních soutěţí a slosování, 

i) příjmy, které společník v.o.s. nebo komplementář k.s. obdrţí 

v souvislosti s ukončením účasti na společnosti od jiné osoby, 

j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání, 
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k) příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároku na náhradu 

za ztrátu příjmu. 

Dílčím základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně 

vynaloţenými na jejich dosaţení. Jsou-li vynaloţené výdaje spojené 

s jednotlivým druhem příjmu vyšší, k rozdílu se nepřihlíţí a dílčí základ daně u 

ostatních příjmů nemůţe být záporný. 

U příjmů ze zemědělské výroby lze výdaje uplatnit procentem z příjmů, a 

to ve stejné výši, jako u příjmů z podnikání, konkrétně u příjmů ze zemědělské 

výroby, lesního a vodního hospodářství, a také u ţivnosti řemeslných. [8] 

2.4 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob 

2.4.1 Osvobození od daně (§ 4 ZDP) 

Příjmů, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, je celá 

řada. Tato podkapitola zahrnuje pouze několik z nich, které jsou v praxi 

nejběţnější. 

Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob jsou: 

a) příjmy z prodeje rodinného domu (podílu na společných částech 

domu), bytu a spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího 

pozemku, jestliţe v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 

2 let bezprostředně před prodejem, nebo pokud v něm měl 

bydliště po dobu kratší 2 let, ale pouţije získané prostředky na 

uspokojení bytové potřeby. Podmínkou pro toto osvobození je, ţe 

tento byt nebo dům není zahrnut do obchodního majetku pro 

výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jestliţe 

zahrnut do obchodního majetku byl, je tento příjem osvobozen, 

pokud uplynuly dva roky od vyřazení domu nebo bytu 

z obchodního majetku, 
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b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

neuvedených pod písmenem a) v případě, ţe přesáhne doba mezi 

nabytím a prodejem 5 let. Jde-li o prodej nemovitostí, bytů nebo 

nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl 

příbuzným v řadě přímé nebo manţelem (manţelkou), zkracuje se 

doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví 

zůstavitele. Podmínkou pro toto osvobození je, ţe tyto 

nemovitosti, byty nebo nebytové prostory nejsou zahrnuty do 

obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Jestliţe byly zahrnuty do obchodního majetku, 

je tento příjem osvobozen, pokud uplynulo 5 let od vyřazení 

z obchodního majetku, 

c) příjmy z prodeje movitých věcí. Výjimkou, na kterou se osvobození 

nevztahuje, jsou příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a 

lodí, u nichţ je doba mezi nabytím a prodejem kratší neţ 1 rok a 

příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou nebo byly zahrnuty do 

obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, a to do 5 let od jejich vyřazení z obchodního 

majetku, 

d) přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění 

z pojištění majetku a z odpovědnosti za škody. Osvobození se 

nevztahuje na tyto příjmy plynoucí z majetku, který byl v době 

vzniku škody zahrnut do obchodního majetku pro výkon 

podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 

nebo z majetku slouţícího k pronájmu, a dále také na plnění 

z pojištění odpovědnosti za škodu, které plyne v souvislosti 

s podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činností 

poplatníka, a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti 

s pronájmem, 
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e) ceny z veřejné a reklamní soutěţe, z reklamního slosování, 

s výjimkou spotřebitelské loterie, cena ze sportovní soutěţe 

v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč., kromě ceny ze sportovní 

soutěţe u poplatníků, u nichţ je sportovní činnost podnikáním, a 

ocenění v oblasti kultury, 

f) příjem získaný ve formě dávek a sluţeb z nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, apod. 

Jedná-li se o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů 

nebo penzí, je osvobozena pouze částka ve výši 36násobku 

minimální mzdy, 

g) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální 

sluţby, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, 

která má ze zákona nárok na příspěvek na péči, apod., 

h) stipendia ze státních rozpočtů, z rozpočtu kraje, z prostředků 

vysoké školy, stipendia z prostředků právnické osoby, která je 

střední nebo vyšší odbornou školou, podpory a příspěvky 

z prostředků nadací, nadačních fondů, apod. 

i) plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ doţití 

z pojištění pro případ doţití, pro případ smrti nebo z důchodového 

pojištění, 

j) příjmy z převodu členský práv druţstva, z převodu účasti na 

obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů, 

přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. Toto 

osvobození se nevztahuje na uvedené příjmy, pokud byly 

pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po 

ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné 

činnosti, 
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k) příjmy z prodeje cenných papírů a z podílu připadající na podílový 

list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím a 

převodem nebo dnem vyplacení dobu 6 měsíců. Toto osvobození 

platí pouze pro osoby, jejichţ celkový přímý podíl na základním 

kapitálu nebo hlasovacích právech nepřevyšoval v době 24 

měsíců před prodejem 5 %. Osvobození se nevztahuje na tyto 

příjmy, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to 

do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti a na příjmy z kapitálového majetku, 

l) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí, krajů, státních fondů, 

apod. na pořízení hmotného majetku, na jeho technické 

zhodnocení nebo na odstranění následků ţivelné pohromy, 

s výjimkou dotací a příspěvků, které jsou účtovány do příjmů 

(výnosů), 

m) příjmy plynoucí ve formě daru jako reklamního předmětu 

opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou 

poskytovatele daru v souvislosti s podnikáním nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností, jestliţe hodnota daru 

nepřesáhne 500 Kč, 

n) příjmy nabyvatele bytu, garáţe a ateliéru, případně 

spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, přijaté 

v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků, 

o) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze 

zákona, 

p) a jiné. [6] 
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2.4.2 Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 

ZDP) 

Mimo všeobecná osvobození uvedená výše existují také osvobození, 

která lze přiřadit přímo k určitému předmětu daně z příjmů fyzických osob. 

Jedním z nich jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky. 

Osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti jsou: 

a) nepeněţní plnění vynaloţená zaměstnavatelem na odborný rozvoj 

zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele 

nebo na rekvalifikaci zaměstnanců, 

b) nepeněţní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 

ve formě stravování určené ke spotřebě na pracovišti nebo 

v rámci závodního stravování, 

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněţní 

plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti, 

d) nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům v 

podobě moţnosti pouţívat rekreační, zdravotnická, vzdělávací 

zařízení, apod. U poskytnutí rekreace včetně zájezdů je u 

zaměstnance osvobozeno pouze nepeněţní plnění v úhrnu 

nejvýše 20 000 Kč za kalendářní rok, 

e) hodnota nepeněţních darů v úhrnu nejvýše 2 000 Kč ročně u 

kaţdého zaměstnance, 

f) nepeněţní plnění zaměstnavatele zaměstnancům na přechodné 

ubytování, pokud nejde o ubytování při pracovní cestě, 

v souvislosti s výkonem práce maximálně do výše 3 500 Kč 
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měsíčně. Podmínkou je, ţe obec přechodného ubytování není 

shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, 

g) platba zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance v celkové výši 

maximálně 24 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem, příspěvek na penzijní pojištění nebo 

příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance 

pro případ doţití, smrti, důchodové pojištění, apod., 

h) a jiné. [6] 

2.4.3 Osvobození od daně u ostatních příjmů (§ 10 ZDP) 

Ostatní příjmy jsou druhým případem, který má kromě všeobecného 

osvobození i svá konkrétní osvobození přiřaditelná k určitému druhu příjmu. 

Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob jsou: 

a) příjmy z příleţitostných činností nebo z příleţitostného pronájmu 

movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není 

provozována samostatně hospodařícím rolníkem, pokud jejich 

úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč, 

dále příjem z chovu včel, jestliţe za zdaňovací období nepřekročí 

počet včelstev 40, a to do výše 500 Kč na jedno včelstvo, 

b) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě 

povolení nebo předpisů. [6] 

2.5 Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Nezdanitelné části základu daně zahrnují poloţky, které sniţují základ 

daně z příjmů fyzických osob při splnění určitých podmínek pro jejich uplatnění. 
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Od základu daně lze odečíst: 

 hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, právnickým osobám a 

fyzickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a 

vzdělání, kultury, školství; na poţární ochranu; na ochranu zvířat a 

jejich zdraví; na účely sociální, zdravotnické, humanitární; 

politickým stranám a hnutím na jejich činnost, aj. za podmínky, ţe 

úhrnná hodnota těchto darů přesáhne ve zdaňovacím období 2 % 

ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Poplatník si můţe 

odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. U dárce, který daruje krev 

na zdravotnické účely, se hodnota jednoho odběru krve oceňuje 

částkou 2 000 Kč, 

 úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního 

spoření a z hypotečního úvěru sníţené o státní příspěvek; úroky 

z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou 

v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním 

úvěrem pouţitým na financování bytových potřeb. Částka těchto 

úroků nesmí v úhrnu překročit 300 000 Kč, 

 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

zaplacený poplatníkem, kdy částka, kterou lze odečíst, se rovná 

úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na zdaňovací období 

sníţenému o 6 000 Kč, dále příspěvek na penzijní pojištění za 

podmínky, ţe byla výplata plnění sjednána aţ po 60 kalendářních 

měsících a současně nejdříve v roce dosaţení 60 let, a to ve výši 

úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na zdaňovací období. 

Nejvýše lze od základu daně odečíst příspěvek v celkovém úhrnu 

12 000 Kč zaplacený poplatníkem ve zdaňovacím období, 

 pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené poplatníkem 

za zdaňovací období za podmínky, ţe výplata pojistného plnění je 

sjednána aţ po 60 měsících po uzavření smlouvy a současně 
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nejdříve v kalendářním roce, v jehoţ průběhu dosáhne poplatník 

60 let. Maximální částka za zdaňovací období, o kterou lze sníţit 

základ daně, se rovná v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, ţe má 

poplatník uzavřeno více smluv s více pojišťovnami, 

 členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem 

odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do 

výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků, s výjimkou příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků 

zdaněných sráţkou, maximálně však 3 000 Kč za zdaňovací 

období, 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, 

pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako 

výdaj na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů poplatníkem s příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, nejvýše však 

10 000 Kč. Je-li poplatník osobou se zdravotním postiţením, lze 

za zdaňovací období odečíst aţ 13 000 Kč. U poplatníka s těţším 

zdravotním postiţením lze odečíst aţ 15 000 Kč. [6] 

2.6 Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění jsou poloţky, o které se poplatníkům 

daně z příjmů fyzických osob vypočtená daň za zdaňovací období sniţuje. Za 

zdaňovací období se z hlediska daně z příjmů fyzických osob povaţuje 

kalendářní rok, nebo kratší zdaňovací období neţ nepřetrţitě po sobě jdoucích 

12 měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo pouze jejich část, za kterou 

se podává daňové přiznání. 

Zaměstnanec prokazuje nárok na uplatnění těchto slev u zaměstnavatele 

podepsáním prohlášení k dani. Zaměstnanec, který podepsal prohlášení k dani, 

si můţe uplatnit také měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění ve výši 1/12 

roční částky při výpočtu zálohy na daň. 
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2.6.1 Slevy na dani 

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob se daň za zdaňovací 

období snižuje o slevu (§ 35ba ZDP): 

 na poplatníka ve výši 24 840 Kč, 

 na manželku (manţela) ve výši 24 840 Kč. Podmínkou je, ţe 

manţelčin (manţelův) vlastní příjem nepřesahuje za zdaňovací 

období 68 000 Kč. Je-li manţelka (manţel) drţitelkou (drţitelem) 

průkazu ZTP/P, částka 24 840 se zvyšuje na dvojnásobek. Tuto 

slevu na dani nelze uplatnit měsíčně při výpočtu záloh na daň, ale 

aţ při ročním zúčtování záloh, 

 2 520 Kč, jestliţe poplatník pobírá invalidní důchod pro 

invaliditu I. a II. stupně z důchodového pojištění, 

 5 040 Kč, jestliţe poplatní pobírá invalidní důchod pro invaliditu 

III. stupně z důchodového pojištění, 

 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

 na studenta ve výši 4 020 Kč. Tato sleva se uplatňuje po dobu, 

po kterou se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem, a to aţ do dovršení 26 let. 

U prezenčního doktorského studia aţ do dovršení 28 let. 

Tyto slevy na dani si můţe poplatník uplatnit maximálně do výše své 

daňové povinnosti. 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým nerezidentem, 

si můţe od vypočtené daně za zdaňovací období odečíst slevy na dani a 

daňové zvýhodnění, s výjimkou slevy na poplatníka, pouze tehdy, činí-li jeho 
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úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky nejméně 90 % všech jeho 

příjmů. [6] 

Fyzické (i právnické) osoby si mohou od daně za zdaňovací období 

také odečíst (§ 35 ZDP): 

 za kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením částku 18 000 

Kč, 

 za kaţdého zaměstnance s těţším zdravotním postiţením částku 

60 000 Kč. 

Tyto slevy na dani, z hlediska fyzických osob, si mohou uplatnit logicky 

pouze OSVČ, jelikoţ pouze ty mohou zaměstnávat zaměstnance. [6] 

2.6.2 Daňové zvýhodnění (§ 35c ZDP) 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě ţijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně. 

Poplatník o daňové zvýhodnění sniţuje vypočtenou daň jiţ případně sníţenou o 

slevy na dani. Daňové zvýhodnění můţe poplatník uplatnit formou slevy na 

dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. 

Daňové zvýhodnění formou slevy na dani si můţe poplatník uplatnit aţ 

do výše své daňové povinnosti. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší neţ 

vypočtená daňová povinnosti za příslušné zdaňovací období, je tento rozdíl 

daňovým bonusem. 

Daňový bonus si můţe poplatník uplatnit v případě, ţe jeho minimální 

výše činí alespoň 100 Kč, maximální výše 60 300 Kč ročně, a jeho příjem za 

zdaňovací období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. [6] 
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2.7 Sazba daně z příjmů fyzických osob (§ 15 ZDP) 

Výše daně činí 15 % ze základu daně sníţeného o nezdanitelné části 

základu daně a odčitatelné poloţky od základu daně zaokrouhleného na celá 

sta Kč dolů. 

Záloha ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

zaokrouhleného na celá sta Kč nahoru za kalendářní měsíc činí 15 %. Daň 

vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně činí taktéţ 15 %. [8] 

2.8 Formy výběru daně z příjmů fyzických osob  

2.8.1 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

V daňové praxi existují dva typy záloh na daň z příjmů, a to záloha na 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků a záloha 

na daň z příjmů podle poslední známé daňové povinnosti. 

Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo z funkčních požitků 

se spravuje jako daň podle daňového řádu. Způsob stanovení základu daně pro 

výpočet zálohy je totoţný se způsobem stanovení základu daně pro výpočet 

roční výše daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, tedy úhrn 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků zúčtovaný nebo vyplacený 

poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmů, 

které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, a dále příjmů 

zdanitelných daní vybíranou sráţkou, zvýšené o povinné pojistné. Plátce daně, 

u kterého poplatník podepsal prohlášení k dani, vypočtenou zálohu sníţí o 

měsíční slevy na dani a měsíční daňové zvýhodnění. U poplatníka, který 

nepodepsal prohlášení k dani a jeho příjem přesáhne 5 000 Kč, plátce při 

výpočtu daně nepřihlédne k měsíční slevě na dani ani daňovému zvýhodnění.  

Plátce daně srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků poplatníkovi k dobru a úhrn sraţených záloh 
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odvede nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němţ povinnost srazit 

zálohy vznikla. [6] 

Zálohy, které vychází z poslední známé daňové povinnosti, coţ je 

částka daně uvedená v přiznání za předcházející zdaňovací období, jsou 

druhým typem záloh. Tyto zálohy platí poplatníci, jejichţ poslední známá 

daňová povinnost byla: 

a) vyšší neţ 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč. Tito poplatníci 

platí zálohy na daň ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti. První záloha je splatná do 15. 6. a druhá do 15. 12. 

zdaňovacího období, 

b) vyšší neţ 150 000 Kč. Tito poplatníci platí zálohy na daň ve výši ¼ 

poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. 

3., druhá do 15. 6., třetí do 15. 9. a čtvrtá do 15. 12. zdaňovacího 

období. 

Poplatník, jehoţ základ daně tvoří součet dílčích základů daně a jedním 

z nich je dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, platí zálohy 

v poloviční výši, jestliţe dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků činí více neţ 15 % a méně neţ 50 % z celkového základu daně. 

V případě, ţe činí méně neţ 15 %, platí se zálohy s celkového základu daně a 

činí-li více neţ 50 %, tento typ záloh se neplatí.  

Takto stanovené zálohy na daň z příjmů fyzických osob se zaokrouhlují 

na celé 100 Kč nahoru. [6] 

2.8.2 Daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně 

Zvláštní sazbě daně byla věnována pozornost jiţ při stanovení dílčích 

základů daně u předmětu daně z příjmů fyzických osob a bylo objasněno, které 

druhy příjmů podléhají sráţkové dani. Podrobnější škála příjmů, které podléhají 

sráţkové dani, je uvedena v § 36 ZDP. 
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Pro sráţkovou daň je typické, ţe si poplatník nemůţe uplatnit 

nezdanitelné části základu daně ani slevy na dani a daňové zvýhodnění. Sráţku 

daně je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání 

úhrady ve prospěch poplatníka nebo nejpozději v den, kdy o závazku účtuje. 

Plátce daně je povinen sraţenou daň odvést do konce kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen sráţku provést, místně 

příslušnému správci daně. Řádným a včasným provedením sráţky daně se 

daňová povinnost poplatníka povaţuje za splněnou a sráţka daně je ve většině 

případů konečná. [6] 

2.8.3 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je povinen podat kaţdý, jehoţ roční příjmy, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč a nejedná se o 

příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, z nichţ je daň vybírána sráţkou. 

Daňové přiznání je povinen taktéţ podat i ten, který vykazuje daňovou ztrátu. 

[14] 

Zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání v případě, ţe má 

souběţně příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků od více 

zaměstnavatelů. Druhým případem je, ţe má poplatník příjmy ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků pouze od jednoho anebo postupně od více plátců 

a kromě toho má i jiné zdanitelné příjmy (např. příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, aj.) převyšující ročně 

6 000 Kč. 

Zaměstnanec, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků, a ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho 

zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně, není povinen podávat 

daňové přiznání. Tento zaměstnanec můţe písemně poţádat svého 

zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, a to 

nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Aby zaměstnavatel 

mohl provést roční zúčtování daně, musí mít k dispozici doklady od všech 

předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, povinném 
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pojistném, sraţených zálohách, měsíční slevě na dani a daňových bonusech, 

které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předloţit nejpozději do 15. února. 

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději 

do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených všemi plátci 

postupně. [7] 

Daňový nerezident je povinen podat daňové přiznání, uplatňuje-li slevu 

na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně. 

Základní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob je stanoven nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Zpracovává-li daňové přiznání poplatníkovi daňový poradce, nebo má-li 

poplatník povinnost ověření účetní závěrky auditorem, termín pro podání 

daňového přiznání se prodluţuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

[6] 

2.8.4 Daň stanovená paušální částkou 

Tato forma výběru daně je velice zřídka vyuţívána. Poplatník, který chce 

tento způsob výběru daně vyuţívat, musí splnit několik podmínek: 

a) má pouze příjmy z podnikání, konkrétně ze zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství nebo z jiného podnikání, včetně 

úroků z vkladů na běţném účtu, který je určen k podnikání, 

b) provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo 

spolupracujících osob, 

c) roční výše jeho příjmů nesmí v bezprostředně předcházejících 

třech zdaňovacích obdobích přesáhnout částku 5 000 000 Kč, 

d) není účastníkem sdruţení, které není právnickou osobou. 



29 

 

Výše daně se stanoví na základě předpokládaných příjmů a výdajů, 

nejméně však ve výši paušálních výdajů uvedených v § 7 ZDP. U daně 

stanovené paušálem se nepřihlíţí k daňovému bonusu, a po sníţení daně o 

slevy na dani a daňové zvýhodnění činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období. 

Ţádost o stanovení daně paušální částkou musí poplatník splňující tyto 

podmínky podat nejpozději do 31. ledna běţného zdaňovacího období a tato 

daň je splatná nejpozději do 15. prosince běţného zdaňovacího období. [6] 

2.9 Výpočet daně z příjmů fyzických osob 

2.9.1 Způsoby zdanění mezd zaměstnanců 

Hned v úvodu je potřeba zmínit, ţe v této podkapitole je zahrnut způsob 

výpočtu daně z příjmů fyzických osob u poplatníka, který je v klasickém 

pracovněprávním vztahu. 

Mzdy u zaměstnanců lze zdaňovat měsíční zálohou nebo sráţkou. Na 

způsob zdanění má v první řadě vliv prohlášení k dani, tedy jestli zaměstnanec 

prohlášení podepsal nebo ne. Dalším důleţitým faktorem je výše zdanitelných 

příjmů ze závislé činnosti. 

Po skončení zdaňovacího období zaměstnanec podává daňové přiznání 

nebo poţádá zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň a daňového 

zvýhodnění, kde se zohlední zaplacené zálohy na daň. 
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Tab. 2.1 Stanovení výsledné zálohy na daň zaměstnance v případě, ţe 

podepsal prohlášení k dani 

Položka Stanovení výpočtu 

měsíční zdanitelný příjem hrubá mzda (HM) 

základ daně (ZD), tzv. 
superhrubá mzda 1,34 * HM 

ZD zaokrouhlený zaokrouhluje se na 100 Kč nahoru 

záloha na daň 15 % ze ZD po zaokrouhlení 

slevy na dani na poplatníka, na studenta, aj. 

záloha na dani po slevách záloha na daň - slevy na dani 

daňové zvýhodnění na vyţivované dítě 

výsledná záloha na daň záloha na dani po slevách - daňové zvýhodnění 
Zdroj: Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 [7]; vlastní 

zpracování 

U poplatníka, který podepíše prohlášení, zaměstnavatel kaţdý měsíc 

srazí a odvádí zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tento poplatník si 

můţe uplatnit slevy na dani i daňová zvýhodnění. 

Tab. 2.2 Stanovení výsledné zálohy na daň zaměstnance v případě, ţe 

nepodepsal prohlášení k dani 

Položka Stanovení výpočtu 

měsíční zdanitelný příjem HM < 5 000 Kč HM > 5 000 Kč 

ZD HM 1,34 * HM 

ZD zaokrouhlený 
zaokrouhluje se na Kč 

dolů 
zaokrouhluje se na 100 Kč 

nahoru 

sráţková daň / záloha na 
daň 

sráţková daň 15 % ze 
ZD po zaokrouhlení 

záloha na daň 15 % ze ZD 
po zaokrouhlení 

slevy na dani nelze uplatnit nelze uplatnit 

daňové zvýhodnění nelze uplatnit nelze uplatnit 

výsledná sráţková daň / 
výsledná záloha na daň sráţková daň záloha na daň 

Zdroj: Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 [7]; vlastní 

zpracování 
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Z tabulky je patrné, ţe u zaměstnance, který nepodepsal prohlášení a 

nedosahuje zdanitelného příjmu vyššího neţ 5 000 Kč, podléhá jeho měsíční 

hrubá mzda sráţkové dani. V tomto příkladě se předpokládá, ţe tento příjem 

zaměstnance nepatří do vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení, a proto je základ daně stanoven ve výši hrubé 

mzdy a nikoli superhrubé mzdy, která se skládá ze součtu hrubé mzdy a 

povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Příjem zaměstnance, který 

nepatří do vyměřovacího základu pro pojistné, je příjem z pracovního poměru 

na základě Dohody o provedení práce. 

Jestliţe zaměstnanec nepodepsal prohlášení a dosahuje zdanitelného 

příjmu vyššího neţ 5 000 Kč, zaměstnavatel je za něho povinen odvádět zálohy 

na daň, a tento příjem jiţ podléhá pojistnému. Z toho důvodu se výše záloh 

stanoví ze superhrubé mzdy. 

Poplatníci, kteří nepodepsali prohlášení k dani, si nemůţou uplatnit slevy 

na dani ani daňové zvýhodnění. [7] 

Tab. 2.3 Výpočet čisté mzdy zaměstnance 

Položka Stanovení výpočtu 

zdanitelný příjem HM < 5 000 Kč HM > 5 000 Kč 

sráţková daň / 
záloha na daň vypočtená sráţková daň vypočtená záloha na daň 

SP zaměstnanec nepodléhá SP 6,5 % z HM 

ZP zaměstnanec nepodléhá ZP 4,5 % z HM 

čistá mzda HM – sráţková daň HM - záloha na daň - SP - ZP 
Zdroj: Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 [7]; vlastní 

zpracování 

U poplatníků, kteří nepodepsali prohlášení, a jejich zdanitelné příjmy 

nepřesahují 5 000 Kč, se čistá mzda stanoví jako rozdíl mezi hrubou mzdou a 

sráţkovou daní. Toto platí opět za předpokladu, ţe příjem zaměstnance nepatří 
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do vyměřovacího základu pro pojistné. Z toho důvodu není zaměstnanci 

sraţeno sociální a zdravotní pojištění ze mzdy. 

V druhém případě se čistá mzda zaměstnance stanoví jako rozdíl mezi 

hrubou mzdou, zálohou na daň a povinným pojistným na sociální a zdravotní 

pojištění placené zaměstnancem. [7] 

2.9.2 Výpočet daně u OSVČ 

OSVČ zdaňují příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Z 

těchto příjmů lze výběr daně provést prostřednictví plátce daně ze 

samostatného základu daně zvláštní sazbou daně (tzv. sráţková daň), 

daňového přiznání nebo na základě daně stanovené paušální částkou. 

Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole Předmět daně z příjmů fyzických osob 

a stanovení dílčích základů daně u příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, samostatným základem daně pro zdanění sráţkovou daní 

jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, za 

předpokladu, ţe jde o příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví a autorských práv, jestliţe úhrn těchto příjmů 

nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč. V ostatních případech OSVČ 

provádí výběr daně prostřednictvím daňového přiznání, ve kterém stanoví 

výslednou daňovou povinnost. Daň stanovenou paušální částkou OSVČ 

pouţívají jen velmi zřídka, z toho důvodu se tímto způsobem zdanění jiţ 

nebudeme zabývat. [6] 

V případě, ţe příjmy OSVČ přesáhly za předchozí zdaňovací období 

30 000 Kč (s výjimkou příjmů ostatních v § 10 ZDP), je OSVČ povinna platit 

zálohy na daň, a to čtvrtletně nebo pololetně. Výše záloh se stanovuje podle 

toho, jak vysokou měla OSVČ daňovou povinnost v předchozím zdaňovacím 

období. 
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Tab. 2.4 Výpočet zálohy na daň u OSVČ 

Poslední známá daňová 
povinnost 

Výše zálohy 
Placení 
zálohy 

od 30 000 Kč do 150 000 Kč 
40% poslední známé daň.povinnosti 

zaokrouhlené na 100 Kč nahoru pololetně 

od 150 000 Kč 
1/4 poslední známé daň.povinnosti 

zaokrouhlené na 100 Kč nahoru čtvrtletně 
Zdroj: Daňové zákony 2012 [6]; vlastní zpracování 

OSVČ vypočtené zálohy na daň srazí a odvádí správci daně (finančnímu 

úřadu). Po skončení zdaňovacího období OSVČ podává daňové přiznání, kde 

se zohlední zaplacené zálohy na daň. 

Tab. 2.4 Stanovení výsledné roční daňové povinnosti OSVČ pobírající 

pouze příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti 

Položka Stanovení výpočtu 

zdanitelné příjmy 

příjmy z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné 

činnosti 

příjmy autorů za příspěvky 
do novin, časopisů, rozhlasu 
a televize < 7 000 Kč/měsíc 

výdaje 
skutečně vynaloţené nebo 
výdaje stanovené paušálem nelze uplatnit 

ZD zdanitelné příjmy - výdaje zdanitelné příjmy 

nezdanitelné 
části ZD 

dary, úroky, členské 
příspěvky, aj. nelze uplatnit 

odčitatelné 
poloţky ztráta z minulých let, aj. nelze uplatnit 

ZD sníţený 
základ daně - nezdanitelné 

části ZD - odčitatelné poloţky zdanitelné příjmy 

ZD zaokrouhlený 
zaokrouhluje se na 100 Kč 

dolů zaokrouhluje se na Kč dolů 

daň 15 % ze ZD po zaokrouhlení 15 % ze ZD po zaokrouhlení 

slevy na dani 
na poplatníka, na manţelku, 

aj. nelze uplatnit 

daň po slevách daň - slevy na dani nelze uplatnit 

daňové 
zvýhodnění na vyţivované dítě nelze uplatnit 

výsledná daňová 
povinnost 

daň po slevách - daňové 
zvýhodnění sráţková daň 

Zdroj: Daňové zákony 2012 [6]; vlastní zpracování 
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Tabulka znázorňuje, jak probíhá výpočet roční daňové povinnosti OSVČ 

u příjmů podléhajících sráţkové dani a u příjmů, ze kterých plyne povinnost 

podat daňové přiznání. 

2.10  Shrnutí 

Kapitola podává přehledný výčet pojmů obsaţených v současné úpravě 

ZDP. Kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, co je předmětem daně, 

jak se stanoví dílčí základy daně, jaké jsou nezdanitelné části ZD, osvobození 

od daně, slevy na dani, apod. – to vše je nezbytné znát pro stanovení výpočtu 

daně z příjmů fyzických osob. V druhé části kapitoly jsou obsaţeny tabulky 

výpočtů daňové povinnosti zaměstnance a OSVČ, které krok po kroku 

znázorňují postup stanovení daňové povinnosti poplatníků. 



35 

 

3 Vývoj daně z příjmů fyzických osob od roku 

2008 

Nejdůleţitějším rokem, ve kterém došlo k zásadním změnám ve 

zdaňování příjmů, je právě rok 2008. Došlo k mnoha změnám oproti rokům 

předešlým, zejména však k zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických 

osob na rozdíl od dosavadní klouzavě progresivní stupnice daňové sazby, od 

které se odvíjejí další úpravy ZDP. 

Od roku 2008 aţ doposud jiţ proběhly drobnější úpravy ZDP, které jsou 

ale pro poplatníky neméně důleţité. Zrušily se nebo naopak vznikly některá 

osvobození od daně, nezdanitelné části ZD, apod. Měnily se výše slev na dani 

a daňového zvýhodnění. Došlo také k úpravám v jednotlivých předmětech daně 

z příjmů fyzických osob, konkrétně u příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků a u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, aj. 

3.1 Důležité změny týkající se daně z příjmů fyzických osob 

v letech 2008 - 2012 

3.1.1 Změny v roce 2008 

Závislá činnost a funkční požitky 

Tab. 3.1 Stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků v letech 2007 a 2008 

2007 2008 

Dílčím základem daně jsou příjmy ze 
závislé činnosti a funkční poţitky sníţené 
o sraţené nebo zaměstnancem uhrazené 
částky pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění, které je povinen platit 
zaměstnanec. 

Dílčím základem daně jsou příjmy 
ze závislé činnosti a funkční 

poţitky zvýšené o částku 
pojistného na zdravotní a sociální 
pojištění, které je povinen platit 

zaměstnavatel. 

Zdroj: Daňové zákony 2007 [3], Daňové zákony 2008 [4]; vlastní zpracování 
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V tabulce je vidět, ţe v roce 2007 se příjmy ze závislé činnosti a funkční 

poţitky neboli hrubá mzda sniţovaly o povinné pojistné placené 

zaměstnancem. Oproti tomu, v roce 2008 se hrubá mzda zvyšovala o povinné 

pojistné placené zaměstnavatelem. Tento dílčí základ daně nazýváme 

superhrubá mzda. [3] 

Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

Od roku 2008 jsou v paušálních výdajích, tedy výdajích stanovených 

procentem z příjmů, zahrnuty veškeré výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění 

a udrţení příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti včetně 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění oproti roku 2007, kdy nebylo toto 

pojistné zahrnuto do částky paušálních výdajů, ale poplatník si toto pojistné 

mohl navíc uplatnit v prokázané výši. Důsledkem této změny došlo ke 

znevýhodnění OSVČ, které si uplatňují paušální výdaje, poněvadţ procenta 

paušálních výdajů zůstala nezměněna a do výdajů si jiţ nemohli uplatnit 

zaplacené pojistné, tím pádem došlo ke zvýšení základu daně.[11]; [12] 

Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, zásadní změnou v zákoně o daních z příjmů 

v roce 2008 bylo zavedení jednotné sazby daně. 

Tab. 3.2 Progresivní sazba daně v roce 2007 

Základ daně 
Daň Ze základu přesahujícího 

od Kč do Kč 

0 121 200 12%  

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

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

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 
Zdroj: Daňové zákony 2007 [3]; vlastní zpracování 
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V roce 2007 bylo progresivní zdanění příjmů fyzických osob. Čím vyšších 

příjmů poplatník dosahoval, tím vyšší sazbou daně byly tyto příjmy zdaňovány. 

Toto zdanění bylo nevýhodné zejména pro poplatníky, kteří dosahovali vyšších 

příjmů, jelikoţ z nich museli odvést i vyšší daň. 

V roce 2008 se toto progresivní zdaňování příjmů fyzických osob zrušilo 

a zavedla se jednotná sazba daně ve výši 15%. Aby nedošlo k významnému 

zvýšení daňové zátěţe poplatníků, musely se změnit výše nezdanitelných částí, 

slev na dani, apod. 

Změny se odehrály také u zvláštní sazby daně vybírané sráţkou. V roce 

2008 se sjednotila sazba sráţkové daně na 15 % oproti roku 2007, kdy bylo 

sazeb sráţkové daně hned několik. [4] 

Slevy na dani 

Důsledkem změny progresivního způsobu zdanění na jednotnou sazbu 

daně by bylo zvýšení daňového zatíţení poplatníků především s niţšími příjmy. 

Z toho důvodu došlo zároveň k výraznému zvýšení slev na dani a daňového 

zvýhodnění. 

Tab. 3.3 Roční výše slev na dani a daňového zvýhodnění v Kč 

Sleva 2007 2008 

na poplatníka 7 200 24 840 

na manţelku (manţela) 4 200 24 840 

na poţivatele částečného 
invalidního důchodu 1 500 2 520 

na poţivatele plného invalidního 
důchodu 3 000 5 040 

na drţitele průkazu ZTP/P 9 600 16 140 

na studujícího 2 400 4 020 

daňové zvýhodnění na dítě 6 000 10 680 
Zdroj: Daňové tabulky 2008 [1]; vlastní zpracování 
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Tabulka znázorňuje změny ve slevách na dani a daňovém zvýhodnění 

v roce 2008. 

Výrazná změna se v roce 2008 týkala také maximální hranice pro 

uplatnění daňového bonusu. V roce 2007 si mohli poplatníci uplatnit daňový 

bonus pouze do výše 30 000 Kč ročně a 2 500 Kč měsíčně, kdeţto v roce 2008 

jiţ byla maximální výše uplatnění daňového bonusu stanovena na částku 

52 200 Kč ročně a 4 350 Kč měsíčně. [1] 

Další důležité změny v roce 2008 

V důsledku zrušení progresivního zdanění byl institut společného 

zdanění manželů zbytečný, proto došlo v roce 2008 k jeho zrušení. Společné 

zdanění manţelů umoţňovalo manţelům, kteří jsou poplatníci daně z příjmů 

fyzických osob a vyţivují alespoň jedno dítě, uplatnit výpočet daně ze 

společného základu daně. Tento postup byl bezesporu velmi výhodný a 

rodinám s dětmi přinášel niţší daňové zatíţení. I přes zrušení tohoto ustanovení 

je v podstatě zachována tato výhoda pro poplatníky, jelikoţ se změnila sazba 

daně a výrazně se zvýšily slevy na dani na poplatníka, druhého z manţelů bez 

příjmů a daňové zvýhodnění na dítě. Bohuţel ale zrušením společného zdanění 

manţelů jsou manţelé s dětmi v jednom případě znevýhodněni. Týká se to 

manţelství, kdy jeden z manţelů pobírá invalidní důchod a nemá zdanitelné 

příjmy. V § 35 ba zákona o daních z příjmů je obsaţeno, ţe sleva na manţelku 

(manţela) lze uplatnit pouze v případě, ţe nemá vlastní příjem přesahující 

38 040 Kč za zdaňovací období. Výše invalidního důchodu je ale zpravidla 

vyšší neţ 38 040 Kč, proto si druhý manţel tuto slevu na dani uplatnit nemůţe. 

Ministerstvo financí to napravilo hned v dalším roce, tedy v roce 2009, kdy 

zvýšilo limit vlastních příjmů na současných 68 000 Kč.  

Zrušení moţnosti výpočtu daně z příjmů dosažených za více 

zdaňovacích období je dalším důsledkem zániku progresivního zdanění. Tuto 

moţnost výpočtu daně měli pouze poplatníci s příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, kteří si tyto příjmy mohli rozdělit rovnoměrně na 
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zdaňovací období, v němţ byly dosaţeny a na předchozí zdaňovací období, ve 

kterých byla činnost provozována, pomocí poměrných částí. Jedna část se pak 

zahrnula do základu daně a zjistilo se procento daně ze základu daně, které 

muselo činit minimálně 15 %. Tímto procentem se vypočítaly daně ze 

zbývajících částí. Z toho důvodu tento způsob výpočtu daně měl smysl při 

existenci progresivního zdanění. Kdyţ se v roce 2008 zavedla jednotná lineární 

sazba daně, byla tato moţnost výpočtu daně bezpředmětná a nijak by výši 

daně neovlivnila. [3] 

V roce 2008 došlo ke zrušení minimálního základu daně a toto 

rozhodnutí mělo dva hlavní důvody. Minimální základ daně se vztahoval na 

OSVČ a způsoboval, ţe poplatník byl povinen zaplatit určitou výši daně i 

v případě, ţe jeho skutečně dosaţený základ daně tomu vůbec neodpovídal. 

Důsledkem toho byla neustálá kritika ze strany ţivnostníků. Toto ale zdaleka 

nebyl jediný důvod pro zrušení minimálního základu daně. Druhým důvodem 

byl fakt, ţe při změně sazby daně z progresivní na jednotnou, které vedlo k 

výraznému zvýšení slevy na dani, ztrácí význam, jelikoţ daň vypočtená 

z minimálního základu daně by po odečtení slevy na dani byla vţdy nulová. [4] 

3.1.2 Změny v roce 2009 

Závislá činnost a funkční požitky 

U závislé činnosti a funkčních poţitků došlo v roce 2009 ke změně 

výpočtu základu daně, tzv. superhrubé mzdy, z důvodu změny výše povinného 

pojistného placeného zaměstnavatele, které je jeho součástí. Pojistné se z 35 

% sníţilo na 34 % a superhrubá mzda se tedy od roku 2009 stanoví jako součin 

čísla 1,34 a hrubé mzdy, oproti roku 2008, kdy se počítalo s číslem 1,35. 

Změna se odehrála taktéţ u povinného pojistného placeného zaměstnancem, 

které se stanoví z hrubé mzdy zaměstnance, a poté se při stanovení čisté mzdy 

od hrubé mzdy odečítá. V roce 2007 i 2008 bylo sociální pojištění zaměstnance 

ve výši 8 %, kdeţto od roku 2009 je stanoveno ve výši 6,5 %. 
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U daňových nerezidentů byla v roce 2009 zavedena daňová fikce, coţ 

znamená, ţe při stanovení základu daně zaměstnance se k příjmu ze závislé 

činnosti nebo funkčnímu poţitku připočte částka povinného pojistného podle 

tuzemských předpisů, a to i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné 

pojistné zaměstnavatel nemá. Tedy, zaměstnanci, na kterého se nevztahují 

tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění, se základ daně stanoví 

stejně jako zaměstnanci, na něhoţ se tyto předpisy vztahují. Tím pádem není 

nutné zjišťovat výši zahraničního povinného pojistného a důsledkem této změny 

je daňové zatíţení zaměstnanců stejné. Zároveň také došlo k úpravě 

zaokrouhlení pojistného pro účely stanovení superhrubé mzdy, tedy sociálního 

a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Toto pojistné se 

zaokrouhlí vţdy na celé Kč nahoru, kdeţto doposud se zaokrouhlovalo na dvě 

desetinná místa.  

Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

V roce 2009 se sníţilo povinné pojistné placené OSVČ, konkrétně se 

sníţil příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 1,6 % na 1,2 %. Od roku 

2009 je tedy OSVČ nadále povinna odvádět pojistné na zdravotní pojištění ve 

stávající výši 13,5 % z vyměřovacího základu a pojistné na sociální 

zabezpečení, coţ se skládá z důchodového pojištění ve výši 28 % a 

z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2%, nově ve výši 29,2 % 

z vyměřovacího základu. [9] 

Nezdanitelné části ZD 

Poskytování darů se od předchozích let v roce 2009 rozšířilo o moţnost 

jejich odečtu od základu daně také pro obdarované osoby z členských států EU, 

Norska a Islandu. Odpočet hodnoty je tedy moţný i v případě, ţe obdarovaným 

bude fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území 

členských států EU, Norska nebo Islandu. 
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Slevy na dani 

Ve slevách na dani nastala pouze jedna důleţitá změna. U slevy na 

manţelku (manţela) se zvýšil limit vlastního příjmu manţelky (manţela) 

z částky 38 040 Kč na částku 68 000 Kč. Důvodem byla skutečnost, ţe osoby, 

které pobírají peněţitou pomoc v mateřství, nemohly být uplatněny jako 

vyţivované osoby. Peněţitá pomoc je sice od daně osvobozena, ale do 

vlastního příjmu manţelky (manţela) se pro účely slevy na dani započítává a 

často převyšuje částku 38 040 Kč. [2] 

3.1.3 Změny v roce 2010 

Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

V roce 2010 byly změněny sazby paušálních výdajů. U příjmů ze ţivnosti 

řemeslných se zvýšilo procento výdajů z 60 % na 80 %. Změna nastala také u 

příjmů ze ţivnosti s výjimkou ţivností řemeslných, kdy stávajících 50 % vzrostlo 

na 60 %. Výše paušálních výdajů z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství, a z příjmů z jiného podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti zůstala nezměněna.  

Daňové zvýhodnění 

Výše daňového zvýhodnění poplatníka na vyţivované dítě ţijící s ním 

v domácnosti se v roce 2010 zvýšilo o 924 Kč ročně, tedy z 10 680 Kč na 

11 604 Kč. [5] 

3.1.4 Změny v roce 2011 

Závislá činnost a funkční požitky 

V souvislosti s přetrvávajícími problémy se stanovením základu daně a 

výpočtem superhrubé mzdy u zaměstnanců, kteří nespadají do systému 

tuzemského veřejnoprávního pojištění, a zaměstnavatel nemá povinnost za tyto 
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zaměstnance platit tuzemské pojistné, v roce 2011 došlo k vymezení okruhu 

těchto osob. Jedná se o zaměstnance, u nichţ se odvod povinného pojistného 

neřídí právními předpisy ČR, nebo o zaměstnance, na kterého se zcela nebo 

jen z části vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. [10] 

Co se týče funkčních poţitků, jejich výčet se stal v roce 2011 

podrobnější. V předchozích letech byly mezi funkční poţitky zahrnuty: 

a) funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů, platy vedoucích 

ústředních úřadů státní správy, 

b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech 

územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových 

sdruţeních, komorách, aj. [5] 

Od roku 2011 jsou funkčními poţitky: 

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným 

nebo dřívějším výkonem funkce a další náleţitosti spojené 

s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních 

orgánů a soudců, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se 

současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, 

v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, 

občanských a zájmových sdruţeních, komorách, aj. [10] 

Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

V roce 2011 do příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti byl přidán 

příjem z pronájmu majetku zařazený v obchodním majetku. OSVČ můţe mít 

příjem z pronájmu majetku, který je zařazen v obchodním majetku a můţe si 

uplatnit paušální výdaje. Doposud byl k těmto příjmům uplatňován stejný 
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výdajový paušál, jako k ostatním příjmům z podnikání. Od roku 2011 je 

výdajový paušál na příjmy z pronajímaného obchodního majetku ve výši 30 %. 

Kapitálový majetek 

Příjmy z kapitálového majetku byly v roce 2011 rozšířeny o příjem ve 

formě příspěvku fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření 

a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který 

byl poukázán stavební spořitelně po 31. 12. 2010. 

Slevy na dani 

Z důvodu sníţení rozpočtového napětí v souvislosti s povodňovými 

škodami se pouze pro rok 2011 sníţila částka slevy na dani na poplatníka 

z původních 24 840 Kč na 23 640 Kč. [10] 

3.1.5 Změny v roce 2012 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Výše základní slevy na dani, tj. sleva na poplatníka, se v roce 2012 

zvýšila zpátky na částku 24 840 Kč. Další výhodou pro poplatníka bylo zvýšení 

daňového zvýhodnění na vyţivované dítě o 1 800 Kč, tedy z původní výše 

11 604 Kč na částku 13 404 Kč. 

Změna se odehrála také v uplatnění maximální výše daňového bonusu. 

Od roku 2008 si mohl poplatník uplatnit daňový bonus maximálně do výše 

52 200 Kč ročně a měsíčně 4 350 Kč. Od roku 2012 se maximální hranice pro 

uplatnění daňového bonusu zvýšila na částku 60 300 Kč ročně a 5 025 Kč 

měsíčně. [6] 
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3.2 Aplikace změn daně z příjmů fyzických osob ve výpočtech 

v letech 2007 – 2012 

V následujících třech příkladech na výpočet daně z příjmů fyzických osob 

je znázorněno, jaké úpravy se odehrály v ZDP fyzických osob v jednotlivých 

letech, a jak ovlivnily jednotlivé poloţky. 

První a druhý příklad je zaměřen na zaměstnance, jeţ má příjem 

z klasického pracovněprávního vztahu. V prvním případě je výše hrubé mzdy 

zaměstnance stanovena tak, aby podléhala sráţkové dani, a v druhém případě 

je hrubá mzda zaměstnance rovna průměrné hrubé měsíční mzdě, která 

podléhá zálohové dani. Třetí příklad je zaměřen na OSVČ, která má příjmy ze 

ţivnosti řemeslné a z pronájmu. 

3.2.1 Příklad. č. 1: 

Zaměstnanec má jednorázový měsíční příjem v měsíci lednu na základě 

dohody o pracovní činnost ve výši 4 500 Kč u zaměstnavatele, u něhož 

nepodepsal prohlášení k dani. 

Tab. 3.4 Stanovení sráţkové daně a čisté mzdy zaměstnance za měsíc 

leden v letech 2007 a 2008 

Rok 2007 Rok 2008 

Položka Výpočet Částka v Kč Položka Výpočet Částka v Kč 

HM  4 500 HM  4 500 

SP 0,08 * 4 500 360 

ZD 
(superhrubá 

mzda) 1,35 * 4 500 6 075 

ZP 0,045 * 4 500 203 

ZD 4 500 - 360 - 203 3 937 

sráţková 
daň 0,15 * 3 937 590 

sráţková 
daň 0,15 * 6 075 911 

čistá mzda 
4 500 - 360 - 203 

- 590 3 347 čistá mzda 
4 500 - 360 - 203 

- 911 3 026 

Zdroj: Zdaňování příjmů fyzických osob 2007 [11], Zdaňování příjmů fyzických osob 2008 [12]; 

Vlastní výpočty 
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Důsledkem zavedení superhrubé mzdy v roce 2008 se zvýšila měsíční 

výše sráţkové daně a sníţila čistá mzda zaměstnance o 321 Kč oproti roku 

2007. Jelikoţ příjem zaměstnance splňuje podmínky pro uplatnění sráţkové 

daně, nemůţe si uplatnit případné slevy na dani ani daňové zvýhodnění. 

Tab. 3.5 Stanovení sráţkové daně a čisté mzdy zaměstnance za měsíc 

leden v letech 2009 - 2012 

Rok 2009, 2010, 2011, 2012 

Položka Výpočet Částka 

HM  4 500 Kč 

ZD 1,34 * 4 500 6 030 Kč 

Daň 0,15 * 6 030 904 Kč 

Čistá mzda 4 500 - 293 - 203 - 904 3 100 Kč 

Zdroj: Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 [13]; Vlastní výpočty 

V roce 2009 se sníţila částka povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem z 35 % na 34 %, coţ mělo za následek sníţení základu daně 

zaměstnance, tzv. superhrubé mzdy. Došlo také ke sníţení sociálního pojištění 

placeného zaměstnancem z 8 % na 6,5 %, které ovlivnilo výši čisté mzdy. 

Důsledkem těchto změn je oproti roku 2008 niţší výše sráţkové daně o 7 Kč a 

vyšší čistá mzda zaměstnance o 74 Kč. V roce 2010, 2011 ani 2012 nedošlo 

k ţádné změně, která by ovlivnila výpočet sráţkové daně a čisté mzdy 

zaměstnance, proto je tento výpočet i výsledek shodný s rokem 2009. 

3.2.2 Příklad č. 2 

Zaměstnanec má v měsíci lednu příjem ze závislé činnosti ve výši 

průměrné měsíční hrubé mzdy. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si 

daňové zvýhodnění na 2 děti žijící s ním ve společné domácnosti. 
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Tab. 3.6 Přehled průměrné měsíční hrubé mzdy v letech 2007 – 2012 

Položka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda 20 957 Kč 22 691 Kč 23 488 Kč 23 951 Kč 24 319 Kč 25 137 Kč 

Zdroj: [20], [22]; vlastní zpracování 

V tabulce jsou znázorněny výše průměrné měsíční hrubé mzdy za 

období od roku 2007 do roku 2012. 

Tab. 3.7 Stanovení výsledné zálohy na daň a čisté mzdy zaměstnance 

za měsíc leden v letech 2007 a 2008 

Rok 2007 Rok 2008 

Položka Výpočet 
Částka 

v Kč 
Položka Výpočet Částka v Kč 

HM  20 957 HM  20 957 22 691 

SP 0,08 * 20 957 1 677 SP 0,08 * 20 957 1 677 1 816 

ZP 0,045 * 20 957 944 ZP 0,045 * 20 957 944 1 022 

ZD 
20 957 – 1 677 

- 944 18 336 

ZD 
(superhrubá 

mzda) 1,35 * 20 957 28 292 30 633 

ZD 
zaokrouhlený  18 400 

ZD 
zaokrouhlený  28 300 30 700 

záloha na 
daň 

2 751 + (0,25 * 
200) 2 801 

záloha na 
daň 0,15 * 28 300 4 245 4 605 

slevy na dani na poplatníka 600 slevy na dani na poplatníka 2 070 2 070 

záloha na 
dani po 
slevách 2 801 - 600 2 201 

záloha na 
dani po 
slevách 4 245 - 2 070 2 175 2 535 

daňové 
zvýhodnění 2 * 500 1 000 

daňové 
zvýhodnění 2 * 890 1 780 1 780 

výsledná 
záloha na 

daň 2 201 - 1 000 1 201 

výsledná 
záloha na 

daň 2 175 - 1 780 395 755 

čistá mzda 
20 957 – 1 677 
– 944 – 1 201 17 135 čistá mzda 

20 957 - 1 677 
- 944 - 395 17 941 19 098 

Zdroj: Zdaňování příjmů fyzických osob 2007 [11], Zdaňování příjmů fyzických osob 2008 [12]; 

Vlastní výpočty 
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Zaměstnanec má měsíční příjem vyšší neţ 5 000 Kč a podepsal 

prohlášení k dani, proto je za něho zaměstnavatel povinen odvádět zálohu na 

daň z příjmů ze závislé činnosti.  

V roce 2007 je průměrná hrubá měsíční mzda stanovena ve výši 20 957 

Kč. Aby byly viditelné změny týkající se daně z příjmů fyzických osob, které se 

odehrály v roce 2008, byl v roce 2008 proveden výpočet s průměrnou měsíční 

mzdou určenou pro rok 2007. Tedy, při hrubé mzdě zaměstnance ve výši 

20 957 Kč je výsledná záloha na daň v roce 2008 niţší o 806 Kč oproti roku 

2007. Toto sníţení daňové povinnosti je způsobeno změnou ve stanovení 

základu daně, změnou sazby daně, a také zvýšením slevy na dani na 

poplatníka a daňového zvýhodnění. Důsledkem změny ve výpočtu základu 

daně v roce 2008 (zavedení superhrubé mzdy) se základ daně zaměstnance 

výrazně zvýšil, ale jelikoţ se zrušila progresivní sazba daně a zavedla se 

jednotná daň ve výši 15 %, bylo zvýšení zálohy na daň niţší neţ kdyby se 

základ daně v roce 2008 zdanil progresivní sazbou. V roce 2008 se zvýšila 

vypočtená záloha na daň z 2 801 Kč, jeţ byla v roce 2007, na 4 245 Kč. Tato 

daň ale není konečná, jelikoţ si poplatník uplatňuje slevu na dani na poplatníka 

a daňové zvýhodnění na dvě děti, které, jak je vidět v tabulce, jsou výrazně 

vyšší v roce 2008 oproti roku 2007. Po uplatnění slevy na dani a daňového 

zvýhodnění dojde k tomu, ţe výsledná daňová povinnost zaměstnance je v roce 

2007 ve výši 1 201 Kč na rozdíl od roku 2008, kdy je její výše 395 Kč. 

Důsledkem sníţení daňové povinnosti zaměstnance o 806 Kč v roce 2008 se 

čistá mzda o tuto částku zvýšila. 

V roce 2008 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy oproti roku 

2007 o 1 734 Kč, v procentech vzrostla zhruba o 8,3 %. Tedy, skutečná výše 

hrubé mzdy zaměstnance v roce 2008 je 22 691 Kč, z které mu byla stanovena 

výsledná záloha na daň ve výši 885 Kč a výše jeho čisté mzdy za měsíc leden 

činí 18 968 Kč. 
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Tab. 3.8 Stanovení zálohy na daň a čisté mzdy zaměstnance za měsíc 

leden v letech 2009 a 2010 

Rok 2009 Rok 2010 

Položka Výpočet Částka v Kč Výpočet Částka v Kč 

HM  22 691 23 488  23 488 23 951 

SP 0,065 * 22 691 1 475 1 527 0,065 * 23 488 1 527 1 557 

ZP 0,045 * 22 691 1 022 1 057 0,045 * 23 488 1 057 1 078 

ZD (superhrubá 
mzda) 1,34 * 22 691 30 406 31 474 1,34 * 23 488 31 474 32 095 

ZD zaokrouhlený  30 500 31 500  31 500 32 100 

záloha na daň 0,15 * 30 500 4 575 4 725 0,15 * 31 500 4 725 4 815 

slevy na dani na poplatníka 2 070 2 070 na poplatníka 2 070 2 070 

záloha na dani po 
slevách 4 575 - 2 070 2 505 2 655 4 725 - 2 070 2 655 2 745 

daňové 
zvýhodnění 2 * 890 1 780 1 780 2 * 967 1 934 1 934 

výsledná záloha 
na daň 2 505 - 1 780 725 875 2 655 - 1 934 721 811 

čistá mzda 
22 691 - 1 475 - 

1 022 - 725 19 469 20 029 
23 488 - 1 527 - 

1 057 - 721 20 183 20 505 

Zdroj: Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 [13], Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 [14]; 

Vlastní výpočty 

V roce 2008 průměrná hrubá měsíční mzda činila 22 691 Kč. V tabulce je 

vidět, jaká by byla výše výsledné zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2009, 

kdyby nedošlo ke změně průměrné měsíční mzdy a hrubá mzda zaměstnance 

by činila 22 691 Kč. V roce 2008 byla výsledná záloha na daň stanovena ve 

výši 755 Kč, oproti tomu v roce 2009 činí 725 Kč. Tato nepatrná změna 

v daňové povinnosti zaměstnance je zapříčiněna sníţením povinného 

pojistného placeného zaměstnavatelem, které ovlivňuje výpočet superhrubé 

mzdy. Zvýšení čisté mzdy v roce 2009 o 371 Kč mimo sníţení výsledné zálohy 

na daň ovlivnilo také sníţení sociálního pojištění placeného zaměstnancem ze 

mzdy. 

V roce 2009 se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila na částku 23 488 

Kč, coţ je oproti roku 2008 zvýšení o 3,5 %. Výsledná záloha na daň 

zaměstnance činí 875 Kč a čistá mzda 20 029 Kč. 
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V roce 2010, kdy hrubá mzda zaměstnance se rovná průměrné hrubé 

měsíční mzdě v roce 2009, tedy částce 23 488 Kč, je výsledná záloha na daň 

zaměstnance ve výši 721 Kč. Toto sníţení oproti roku 2009 je důsledkem 

zvýšení daňového zvýhodnění na dítě za měsíc o 77 Kč, a jelikoţ má 

zaměstnanec děti dvě, uplatňuje si v roce 2010 daňové zvýhodnění o 154 Kč 

vyšší. 

Z důvodu zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy v roce 2010 o 463 Kč, 

coţ je přibliţně o 2 %, zaměstnanec má skutečnou zálohu na daň stanovenou 

ve výši 811 Kč a jeho čistá mzda činí 20 505 Kč. 

Tab. 3.9 Stanovení zálohy na daň a čisté mzdy zaměstnance za měsíc 

leden v letech 2011 a 2012 

Rok 2011 Rok 2012 

Položka Výpočet Částka v Kč Výpočet Částka v Kč 

HM  23 951 24 319  24 319 25 137 

SP 0,065 * 23 951 1 557 1 581 0,065 * 24 319 1 581 1 634 

ZP 0,045 * 23 951 1 078 1 095 0,045 * 24 319 1 095 1 132 

ZD (superhrubá 
mzda) 1,34 * 23 951 32 095 32 588 1,34 * 24 319 32 588 33 684 

ZD zaokrouhlený  32 100 32 600  32 600 33 700 

záloha na daň 0,15 * 32 100 4 815 4 890 0,15 * 32 600 4 890 5 055 

slevy na dani na poplatníka 1 970 1 970 na poplatníka 2 070 2 070 

záloha na dani 
po slevách 4 815 - 1 970 2 845 2 920 4 890 - 2 070 2 820 2 985 

daňové 
zvýhodnění 2 * 967 1 934 1 934 2 * 1 117 2 234 2 234 

výsledná záloha 
na daň 2 845 - 1 934 911 986 2 820 - 2 234 586 751 

čistá mzda 
23 951 - 1 557 
- 1 078 - 911 20 405 20 657 

24 319 - 1 581 - 
1 095 - 586 21 057 21 620 

Zdroj: Daňové zákony 2011 [10], Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti 

v roce 2012 [7]; Vlastní výpočty 

Pro znázornění důleţitých změn týkajících se daně z příjmů fyzických 

osob se předpokládá, ţe se průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2011 

nezměnila a její výše je shodná s rokem 2010, tedy 23 951 Kč. V roce 2011 
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zaměstnanec s dosaţenou průměrnou měsíční mzdou stanovenou na rok 2010 

obdrţí čistou mzdu ve výši 20 405 Kč. Oproti roku 2010 je to o 100 Kč méně 

z důvodu zvýšení výsledné zálohy na daň vlivem sníţení slevy na poplatníka o 

100 Kč měsíčně. Výsledná záloha na daň zaměstnanci tedy vzrostla z 811 Kč 

na 911 Kč. 

V roce 2011 ale průměrná měsíční hrubá mzda vzrostla, a to o 368 Kč, 

v procentech zhruba o 1,5 %. Při této skutečné výši průměrné měsíční mzdy 

stanovené pro rok 2011 dosahuje zaměstnanec čisté mzdy ve výši 20 657 Kč a 

jeho měsíční záloha na daň činí po uplatnění slev na dani a daňového 

zvýhodnění 986 Kč. 

V roce 2012, při stejné průměrné měsíční mzdě 24 319 Kč, výsledná 

záloha na daň u zaměstnance se rovná částce 586 Kč. Došlo tedy oproti roku 

2011 ke sníţení daňové povinnosti o 400 Kč. Důvodem je zvýšení měsíční 

slevy na poplatníka zpět na částku 2 070 Kč a taktéţ zvýšení měsíčního 

daňového zvýhodnění na dítě o 150 Kč. Vzhledem k tomu, ţe má 2 děti, 

zaměstnanec si mohl odečíst aţ o 300 Kč více neţ v předešlém roce. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2012 byla stanovena na částku 

25 137 Kč, o 818 Kč vyšší neţ v roce 2011. Zaměstnanci je tedy v roce 2012 za 

měsíc leden vyplacena mzda ve výši 21 620 Kč a jeho daňová povinnost je 751 

Kč. 

3.2.3 Příklad č. 3 

OSVČ žije v domácnosti s manželkou, která pobírá peněžitou pomoc 

v mateřství ve výši 48 000 Kč. OSVČ měla za zdaňovací období příjmy ze 

živnosti řemeslné ve výši 460 000 Kč a z pronájmu stroje, který je zařazen do 

obchodního majetku, ve výši 62 000 Kč. Výdaje uplatňuje procentem z příjmů. 

Manželka 2x darovala krev a každý z manželů hradí měsíčně částku 800 Kč na 

penzijní připojištění. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě žijící s ní ve 

společné domácnosti. 
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Tab. 3.10 Stanovení výsledné daňové povinnosti popřípadě daňového 

bonusu OSVČ za rok 2007 a 2008 

Zdaňovací období 2007 Zdaňovací období 2008 

Položka Výpočet 
Částka 

v Kč 
Položka Výpočet 

Částka 
v Kč 

příjem ze ţivnosti  460 000 
příjem ze 
ţivnosti  460 000 

paušální výdaje 0,6 * 460 000 276 000 

paušální 
výdaje 0,6 * 460 000 276 000 

zaplacené 
pojistné  34 212 

dílčí ZD ze 
ţivnosti 

460 000 – 276 000 
– 34 212 149 788 

dílčí ZD ze 
ţivnosti 460 000 - 276 000 184 000 

příjem z pronájmu  62 000 
příjem z 

pronájmu  62 000 

paušální výdaje 0,6 * 62 000 37 200 
paušální 
výdaje 0,6 * 62 000 37 200 

dílčí ZD z 
pronájmu 62 000 – 37 200 24 800 

dílčí ZD z 
pronájmu 62 000 – 37 200 24 800 

součet DZD obou 
manţelů 149 788 + 24 800 174 588 součet DZD 184 000 + 24 800 208 800 

nezdanitelná část 
ZD za oba 
manţele 

[(800 * 12) - 6000] 
* 2 7 200 

nezdanitelná 
část ZD (800 * 12) - 6 000 3 600 

2 * 2000 4 000 ZD sníţený 208 800 - 3 600 205 200 

ZD sníţený 
174 588 - 7 200 –  

4 000 163 388 Výpočet daňové povinnosti OSVČ 

Výpočet daňové povinnosti manžela ZD  205 200 

ZD 163 388 : 2 81 694 
ZD 

zaokrouhlený  205 200 

ZD zaokrouhlený  81 600 daň 0,15 * 205 200 30 780 

daň 0,12 * 81 600 9 792 slevy na dani na poplatníka 24 840 

slevy na dani na poplatníka 7 200 
daň po 
slevách 30 780 - 24 840 5 940 

daň po slevách 9 792 - 7 200 2 592 
daňové 

zvýhodnění sleva na dani 5 940 

daňové 
zvýhodnění sleva na dani 2 592 daňový bonus 10 680 – 5 940 4 740 

daňový bonus 6 000 – 2 592 3 408    

Výpočet daňové povinnosti manželky    

ZD 163 388 : 2 81 694    

ZD zaokrouhlený  81 600    

daň 0,12 * 81 600 9 792    

slevy na dani na poplatníka 7 200    

daň po slevě 9 792 - 7 200 2 592    

celkový daňový 
bonus manželů 3 408 – 2 592 816    

Zdroj: Zdaňování příjmů fyzických osob 2007 [11], Zdaňování příjmů fyzických osob 2008 [12]; 

Vlastní výpočty 
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Zadání příkladu udává, ţe manţelka pobírá peněţitou pomoc v mateřství 

ve výši 48 000 Kč. Tento příjem je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, 

proto není ani zahrnut do společného základu daně. Naopak, pro účely 

uplatnění slevy na dani se tento příjem započítává do vlastních příjmů 

manţelky. V letech 2007 i 2008 je maximální limit vlastního příjmu manţelky 

(manţela) stanoven na částku 38 040 Kč. V našem příkladě manţelka tento 

limit převyšuje, a proto si OSVČ na ni nemůţe uplatnit slevu na dani. 

V roce 2007 existovala moţnost výpočtu daně ze společného základu 

daně manţelů. OSVČ splnila podmínky pro uplatnění společného zdanění 

manţelů, z toho důvodu byl pouţit tento způsob výpočtu daně. Společné 

zdanění manţelů je v tomto případě pro OSVČ výhodnější a daňová povinnost 

výrazně niţší oproti klasickému stanovení daňové povinnosti. Důvodem je, ţe 

manţelka i přesto, ţe nemá zdanitelné příjmy, si můţe uplatnit nezdanitelné 

části základu daně a slevu na poplatníka, protoţe u společného zdanění 

manţelů se společný základ daně rozdělí na dvě poloviny, jednu polovinu 

zdaňuje manţel a druhou polovinu manţelka. Toto rozdělení na dvě poloviny 

má za následek také sníţení sazby daně, jelikoţ rok 2007 je posledním, kdy 

existuje progresivní zdanění, tedy čím niţší základ daně, tím niţší sazba daně. 

V tomto případě je společné zdanění manţelů ještě o to výhodnější, ţe kdyby 

OSVČ zdaňovala své příjmy klasickým způsobem, nemohla by si ani uplatnit 

slevu na manţelku. Společné zdanění uplatňuje kaţdý z manţelů ve svém 

daňovém přiznání. 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2007 zaplacené povinné pojistné na 

zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ještě nebylo součástí paušálních 

výdajů, OSVČ si toto pojistné mohla zvlášť odečíst od příjmů ze ţivnosti. Tato 

skutečnost měla za následek výrazně niţší dílčí základ daně OSVČ. V roce 

2008 se tato moţnost zrušila, pojistné bylo jiţ součástí výdajů stanovených 

procentem a OSVČ tím přišly o značnou výhodu. 

V roce 2008 bylo společné zdanění manţelů zrušeno. Hlavním důvodem 

zrušení bylo zavedení jednotné sazby daně. Aby se tato výhoda rodinám 
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s dětmi zachovala, výrazně se zvýšily slevy na dani a daňové zvýhodnění. 

V tabulce je vidět výpočet daně OSVČ za zdaňovací období 2007 a 2008. 

Důsledkem společného zdanění manţelů v roce 2007 je výsledkem výpočtu 

daně z příjmů fyzických osob celkový daňový bonus 816 Kč, z toho manţelovi 

vznikl daňový bonus ve výši 3 408 Kč a manţelce daňová povinnost ve výši 

2 592 Kč. V roce 2008 byl daňový bonus OSVČ stanoven ve výši 4 740 Kč, tedy 

o 3 924 Kč vyšší neţ v roce 2007. Tento viditelný rozdíl je způsobem především 

jiţ zmíněným zvýšením slev na dani, v tomto příkladě slevy na poplatníka a 

také zvýšením daňového zvýhodnění. Tedy, uplatnění slevy na poplatníka 

v roce 2008 způsobilo, ţe daň po slevách byla niţší neţ částka daňového 

zvýhodnění, které dosahovalo částce 10 680 Kč. Důsledkem toho se daňové 

zvýhodnění formou slevy na dani uplatnilo pouze ve výši 5 940 Kč a zbylá část 

ve výši 4 740 Kč je daňovým bonusem. 

Tab. 3.11 Stanovení výsledné daňové povinnosti popřípadě daňového 

bonusu OSVČ v letech 2009 a 2010 

Položka 
Zdaňovací období 2009 Zdaňovací období 2010 

Výpočet Částka v Kč Výpočet Částka v Kč 

příjem ze ţivnosti  460 000  460 000 

paušální výdaje 0,6 * 460 000 276 000 0,8 * 460 000 368 000 

dílčí ZD ze ţivnosti 460 000 - 276 000 184 000 460 000 - 368 000 92 000 

příjem z pronájmu  62 000  62 000 

paušální výdaje 0,6 * 62 000 37 200 0,8 * 62 000 49 600 

dílčí ZD z pronájmu 62 000 - 37 200 24 800 62 000 - 49 600 12 400 

součet DZD 184 000 + 24 800 208 800 92 000 + 12 400 104 400 

nezdanitelná část ZD (800 * 12) - 6 000 3 600 (800 * 12) - 6 000 3 600 

ZD sníţený 208 800 - 3 600 205 200 104 400 - 3 600 100 800 

ZD zaokrouhlený  205 200  100 800 

daň 0,15 * 205 200 30 780 0,15 * 100 800 15 120 

slevy na dani 

na poplatníka 24 840 na poplatníka 24 840 

na manţelku 24 840 na manţelku 24 840 

daň po slevách 
30 780 - 24 840 

- 24 840 0 
15 120 - 24 840 

- 24 840 0 

daňový bonus  10 680  11 604 

Zdroj: Daňové zákony 2009 [9], Daňové zákony 2010 [5]; vlastní výpočty 
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V roce 2009 došlo u slevy na dani na manţelku (manţela) ke zvýšení 

limitu vlastního příjmu manţelky (manţela) na 68 000 Kč. Tedy, oproti roku 

2008, kdy si OSVČ nemohla uplatnit slevu na manţelku, protoţe její příjem 

převyšoval limit pro uplatnění slevy, v roce 2009 si jiţ tuto slevu uplatnit můţe. 

Slevy na dani lze uplatnit pouze do výše daňové povinnosti, tím pádem je daň 

po slevách u OSVČ nulová. Konečným výsledkem OSVČ je daňový bonus ve 

výši 10 680 Kč. 

V roce 2010 došlo k zásadním změnám v paušálních výdajích. OSVČ si 

oproti roku 2009 mohla uplatnit paušální výdaj ze ţivnosti řemeslné ve výši 80 

% a z pronájmu stroje taktéţ 80 %. Tímto je v roce 2010 základ daně výrazně 

niţší neţ v roce 2009. V roce 2009 byl základ daně sníţený o nezdanitelné 

části základu daně ve výši 205 200 Kč a v roce 2010 ve výši 100 800 Kč, tedy 

důsledkem zvýšení paušálních výdajů OSVČ se sníţil základ daně o 104 400 

Kč. Daň vypočtená ze základu daně je v roce 2010 o 15 660 Kč niţší neţ v roce 

2009, jelikoţ ale OSVČ uplatňuje slevu na poplatníka i na manţelku, daň po 

odečtu těchto slev je v obou letech 0 Kč. Změna nastala ve výši daňového 

bonusu, jenţ je v tomto případě roven daňovému zvýhodnění na dítě, které se 

v roce 2009 rovná částce 10 680 Kč a v roce 2010 11 604 Kč. 
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Tab. 3.12 Stanovení výsledné daňové povinnosti popřípadě daňového 

bonusu OSVČ v letech 2011 a 2012 

Položka 
Zdaňovací období 2011 Zdaňovací období 2012 

Výpočet Částka v Kč Výpočet Částka v Kč 

příjem ze ţivnosti  460 000  460 000 

paušální výdaje 0,8 * 460 000 368 000 0,8 * 460 000 368 000 

dílčí ZD ze ţivnosti 460 000 - 368 000 92 000 460 000 - 368 000 92 000 

příjem z pronájmu  62 000  62 000 

paušální výdaje 0,3 * 62 000 18 600 0,3 * 62 000 18 600 

dílčí ZD z pronájmu 62 000 - 18 600 43 400 62 000 - 18 600 43 400 

součet DZD 92 000 + 43 400 135 400 92 000 + 43 400 135 400 

nezdanitelná část ZD (800 * 12) - 6 000 3 600 (800 * 12) - 6 000 3 600 

ZD sníţený 135 400 - 3 600 131 800 135 400 - 3 600 131 800 

ZD zaokrouhlený  131 800  131 800 

daň 0,15 * 131 800 19 770 0,15 * 131 800 19 770 

slevy na dani 

na poplatníka 23 640 na poplatníka 24 840 

na manţelku 24 840 na manţelku 24 840 

daň po slevách 
19 770 - 23 640 

- 24 840 0 
19 770 - 24 840 

- 24 840 0 

daňový bonus  11 604  13 404 

Zdroj: Daňové zákony 2011 [10], Daňové zákony 2012 [6]; vlastní výpočty 

V roce 2011 došlo k další změně v paušálních výdajích. Byl přidán nový 

paušální výdaj ve výši 30 % na příjmy z pronájmu majetku zařazeného 

v obchodním majetku. Proto si od roku 2011 OSVČ uplatňuje na pronájem 

stroje zařazeného v obchodním majetku paušální výdaj pouze ve výši 30 % 

oproti letům předešlým, kdy si uplatňovala stejný paušální výdaj z příjmů ze 

ţivnosti řemeslných i z příjmů z pronájmu stroje. Důsledkem této změny je vyšší 

dílčí základ daně z pronájmu OSVČ, tedy i vyšší celkový základ daně a logicky 

také vyšší daň. I přesto, ţe byla v roce 2011 sníţena sleva na poplatníka na 

částku 23 640 Kč, daň je opět niţší neţ slevy na dani, proto je daň po slevách 

opět rovna nule. Konečným výsledkem stanovení daňové povinnosti OSVČ je 

daňový bonus ve výši 11 604 Kč. 

V roce 2012 došlo ve výpočtu daně ke dvěma změnám. První změnou je 

sleva na poplatníka, která se opět vrátila zpátky na částku 24 840 Kč. Druhou 

změnou je zvýšení částky daňového zvýhodnění na vyţivované dítě na 13 404 
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Kč. Daň po uplatnění slev na dani je opět ve výši 0 Kč, ale výsledný daňový 

bonus OSVČ je ve výši 13 404 Kč. 

3.3 Srovnání výsledků výpočtů daně z příjmů fyzických osob 

v letech 2007 – 2012 

Od roku 2007 aţ doposud došlo ke spoustě úpravám ZDP a ty 

nejdůleţitější změny byly nastíněny. V příkladech bylo zjevné, jak jednotlivé 

změny ovlivnily způsoby výpočtů i konečné výsledky. Následně se tyto výsledky 

v jednotlivých letech shrnou do grafů, aby bylo viditelné, jak jednotlivé úpravy 

ZDP fyzických osob ovlivnily výslednou zálohu na daň, popřípadě sráţkovou 

daň a čistou mzdu zaměstnance i dílčí základy daně a výslednou daňovou 

povinnost popřípadě daňový bonus OSVČ. 

3.3.1 Příklad č. 1 

Zaměstnanec má jednorázový měsíční příjem v měsíci lednu na základě 

dohody o pracovní činnost ve výši 4 500 Kč u zaměstnavatele, u něhož 

nepodepsal prohlášení k dani. Zaměstnanec má 1 dítě žijící s ním ve společné 

domácnosti. 

Graf. 3.13 Vývoj sráţkové daně zaměstnance v letech 2007 - 2012 

 

 

 

Zdroj: Tab. 3.4, Tab. 3.5; Vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, ţe nejniţší daňová povinnost zaměstnance byla v roce 

2007. Poté v roce 2008 došlo k výraznému zvýšení o 321 Kč. V roce 2009 

sráţková daň mírně poklesla a od roku 2009 aţ do roku 2012 je jiţ přímka 

v grafu konstantní, coţ znamená, ţe výše sráţková daň zůstala nezměněná. 

Graf. 3.14 Vývoj čisté mzdy zaměstnance v letech 2007 – 2012 

 

 

 

¨ 

Zdroj: Tab. 3.4, Tab. 3.5; Vlastní zpracování 

Čistá mzda zaměstnance v roce 2008 se sníţila vlivem zvýšení daně o 

321 Kč. V roce 2009 důsledkem poklesu sráţkové daně a sníţení povinného 

pojistného placeného zaměstnancem se zvýšila čistá mzda o 74 Kč. Od roku 

2009 je čistá mzda konstantní, jelikoţ ţádná změna v ZDP jiţ neovlivnila její 

výši. 

3.3.2 Příklad č. 2 

Zaměstnanec má v měsíci lednu příjem ze závislé činnosti ve výši 

průměrné měsíční hrubé mzdy. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje daňové 

zvýhodnění na 2 děti žijící s ním ve společné domácnosti. 
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Graf. 3.15 Vývoj výsledné zálohy na daň zaměstnance při průměrné 

měsíční hrubé mzdě v letech 2007 – 2012 

 

 

Zdroj: Tab. 3.7, Tab. 3.8, Tab. 3.9; Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, ţe i přes kaţdoroční zvyšování průměrné hrubé mzdy 

zaměstnance je zálohová daň kolísavá. To je způsobeno změnami týkající se 

daně z příjmů fyzických osob, které se odehrály v jednotlivých letech, a které 

ovlivnily výslednou zálohu na daň zaměstnance za měsíc leden. 

3.3.3 Příklad č. 3 

OSVČ žije v domácnosti s manželkou, která pobírá peněžitou pomoc 

v mateřství ve výši 48 000 Kč. OSVČ měla za zdaňovací období příjmy ze 

živnosti řemeslné ve výši 460 000 Kč a z pronájmu stroje, který je zařazen do 

obchodního majetku, ve výši 62 000 Kč. Výdaje uplatňuje procentem z příjmů. 

Manželka 2x darovala krev a každý z manželů hradí měsíčně částku 800 Kč na 

penzijní připojištění. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě žijící s ní ve 

společné domácnosti. 
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Graf 3.17 Vývoj dílčích základů daně OSVČ v letech 2007 - 2012 

Zdroj: Tab. 3.10, Tab. 3.11, Tab. 3.12; Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, jak se vyvíjely dílčí základy daně OSVČ, a jak tento 

vývoj ovlivnil celkový součet dílčích základů daně, neboli základ daně OSVČ za 

jednotlivá zdaňovací období. Tyto změny v dílčích základech daně mají za 

následek především změny v paušálních výdajích, které si OSVČ uplatňuje 

procentem z příjmů.  

Graf 3.18 Vývoj výsledné daňové povinnosti popřípadě daňového bonusu 

OSVČ v letech 2007 - 2012 

 

 

Zdroj: Tab. 3.9, Tab. 3.10, Tab. 3.11; Vlastní zpracování 
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Rok 2007 je jediným rokem, kdy měla OSVČ daňovou povinnost. Poté jiţ 

dosahuje daňového bonusu, který se rok od roku zvyšuje. Zvyšování daňového 

bonusu je způsobeno zejména zvyšování výše daňového zvýhodnění.  

3.4 Shrnutí 

Od roku 2008 do roku 2012 se stalo mnoho důleţitých změn týkající se 

daně z příjmů fyzických osob, z nichţ ty nejdůleţitější jsou obsaţeny v této 

kapitole. První část se zabývala výčtem těchto změn odehraných v jednotlivých 

letech a v druhé části byly tyto změny aplikovány do třech libovolně 

stanovených příkladů. Konečné výsledky se poté srovnaly v grafech a bylo 

názorně vidět, kdo z uvedených poplatníků si od roku 2008 polepšil a kdo 

naopak pohoršil. 
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4 Navrhované změny daně z příjmů fyzických 

osob 

Kapitola Navrhované změny daně z příjmů fyzických osob je rozdělena 

na tři části. V první části a druhé části jsou rozepsány nejdůleţitější navrhované 

změny současné vlády a jejich přímý dopad na poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob. V třetí části jsou předloţeny doporučené návrhy na úpravu daně 

z příjmů fyzických osob. 

4.1 Připravovaná reforma daně z příjmů fyzických osob 

Reforma daní z příjmů navrţená vládní koalicí, která je obsahem zákona 

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

místa, byla chystána jiţ na rok 2013, ale podle schváleného znění má nabýt 

účinnosti aţ od 1. 1. 2015, v povolebním roce. Důvodem byl návrh Senátu, ve 

kterém má většinu opozice, na odklad spuštění vládní daňové reformy. Jako 

protiplnění bylo poţadováno po Senátu napravení chyb poslanců v souvislosti 

s odvody z hazardu. Ministerstvo financí jiţ plánuje na jaře novelu, která odklad 

zkrátí pouze na začátek roku 2014. 

Hlavním obsahem reformy daní z příjmů, o kterou Ministerstvo financí 

usiluje, je především novelizace ZDP a zavedení jednotného inkasního místa, 

které má umoţnit platby daní, pojistného na sociální a zdravotní pojištění 

v jedné instituci. [21] 

V následujících podkapitolách jsou popsány hlavní předloţené návrhy, 

které ovlivní poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a jejich dopad na výši 

zálohy na daň popřípadě daňového bonusu a čisté mzdy zaměstnance. 
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4.1.1 Stanovení jednotného inkasního místa (JIM) 

JIM je jedním ze tří pilířů daňové reformy. Jedná se o vytvoření nové, 

jednotné soustavy orgánů státní správy, která sloučí výběr daní, cel a 

pojistného na jeden účet. Dodnes správu hlavních příjmů veřejného rozpočtu 

provádí několik institucí a orgánů, konkrétně Orgány daňové správy, Orgány 

Celní správy ČR, Orgány sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny a Obce. 

Cílem reformy je sloučení veškerých funkcí správy daní a pojistného 

z uvedených institucí a orgánů do JIM. 

Cílem zavedení JIM je zlepšení účelnosti a účinnosti vymáhání, 

zjednodušená správa příjmů, vytvoření kvalifikované pracovní síly, omezení 

kontaktu mezi plátcem a orgány správy příjmů a plné vyuţívání informační 

technologií. [19] 

4.1.2 Závislá činnost a funkční požitky 

Hlavní změnou v osvobození od daně u závislé činnosti bude sníţení 

maximální výše pro osvobození nepeněţního plnění poskytovaného 

zaměstnavatelem zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze 

sociálního fondu, apod. z částky 20 000 Kč na částku 10 000 Kč. Patří sem 

rekreace a další benefity, reţijní jízdenky, aj. 

Dílčím základem daně bude pouze příjem ze závislé činnosti nebo 

funkčních poţitků. Princip superhrubé mzdy tedy bude zrušen a dílčím 

základem daně bude opět hrubá mzda. Důvodem této změny stanovení základu 

daně ze závislé činnosti a z funkčních poţitků je fakt, ţe dalším bodem daňové 

reformy je zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob, a proto, aby nedošlo 

k výraznému zvýšení daňové povinnosti, musí být sníţen základ daně. [23] 

Další změnou, která ovlivní výši čisté mzdy, bude zvýšení odvodů 

pojistného na zdravotní pojištění sraţené zaměstnanci ze současných 4,5 % na 

6,5 %. Pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnancem zůstane 

nezměněno.  
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Změna pojistného se bude týkat také zaměstnavatelů. V současném 

systému odvádí zaměstnavatel za kaţdého zaměstnance pojistné na sociální 

pojištění ve výši 25 % a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 9 %, souhrnně 

tedy odvody zaměstnavatele za zaměstnance činí 34 %. Toto pojistné bude 

nahrazeno tzv. odvodem z úhrnu mezd ve výši 32,4 %. Odvod z úhrnu mezd 

obsahuje důchodové pojištění ve výši 21,5 %, nemocenské pojištění 2,3 %, 

úrazové pojištění 0,4 %, zdravotní pojištění 7 % a státní politiku zaměstnanosti 

1,2 %. Přitom do základu pro odvod se nadále bude zahrnovat úhrn příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních poţitků, konkrétně úhrn příjmů zúčtovaných nebo 

vyplacených zaměstnanci za kalendářní rok. [15] 

4.1.3 Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

Důleţitá změna u OSVČ se odehraje u povinného pojistného. Maximální 

vyměřovací základ OSVČ pro výpočet pojistného se zvýší z původních 50 % 

daňového základu na 100 %. Naopak, sazba odvodů pojistného OSVČ na 

zdravotní pojištění se sníţí z původních 13,5 % na 6,5 % a na důchodové 

pojištění s příspěvkem na politiku zaměstnanosti z 29,2 % taktéţ na 6,5 %, 

čímţ se výše odvodů pojistného OSVČ sjednotí. [16] 

4.1.4 Ostatní příjmy 

Významná změna v § 10 se bude týkat osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob. U příjmů z příleţitostných činností nebo z příleţitostného 

pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není 

provozována samostatně hospodařícím rolníkem, se úhrn jejich výše u 

poplatníka pro osvobození zvyšuje z částky 20 000 Kč na 30 000 Kč. Co se 

týče příjmu z chovu včelstev, bude osvobozen, pokud počet včelstev poplatníka 

za zdaňovací období nepřekročí výši 60 (dříve 40). Mimo stávající osvobození 

budou také osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů 

připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud ve zdaňovacím 

období u poplatníka jejich úhrn nepřesáhne 100 000 Kč. [23] 
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4.1.5 Nezdanitelné části základu daně 

U darů, které lze odečíst od základu daně, lze odečíst jejich hodnotu 

v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně. Navrhovanou změnou je v tomto 

případě zvýšení hodnoty z 10 % na 15 % ze základu daně, které si poplatník 

bude moci maximálně odečíst. 

Další poloţkou, kterou je moţno odečíst ze základu daně, a která projde 

úpravou, jsou zaplacené úroky. Dodnes nesmí úhrnná částka úroků odečítána 

od základu daně překročit 300 000 Kč. Předpokládaná výše této částky od roku 

2015 (2014) bude 80 000 Kč, tedy o 220 000 Kč niţší. Tato změna se dotkne 

poplatníků s nadprůměrnými hypotékami, jejichţ zaplacené úroky převyšují 

80 000 Kč. Budou si moci odečíst pouze částku 80 000 Kč. 

Moţnost odečíst si od základu daně zaplacené členské příspěvky a 

úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání bude zrušena. [23] 

4.1.6 Slevy na dani 

Výše slev na dani zůstanou nezměněny. Změna se odehraje u slevy na 

poplatníka, která se bude týkat moţnosti uplatnění této slevy. Slevu si bude 

moci uplatnit pouze poplatník, jehoţ základ daně ve zdaňovacím období 

nepřevýší 48násobek průměrné měsíční hrubé mzdy. 

Ve slevách na dani dojde k další důleţité změně, konkrétně přibude § 

35bb ZDP, který nese název Zaměstnanecké zvýhodnění pro poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob, tzv. zaměstnanecký paušál. Pro tento zaměstnanecký 

paušál bude typické:  

 zaměstnanecký paušál je výhradně určen pro poplatníky daně 

z příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních poţitků, tedy 

zaměstnancům, 
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 zaměstnanec bude mít nárok na zaměstnanecký paušál ve výši 

3 000 Kč ročně, ale pouze za předpokladu, ţe jeho příjmy ze 

závislé činnosti anebo funkční poţitky budou za kalendářní měsíc 

přinejmenším ve výši minimální mzdy, 

 zaměstnanecký paušál se chová stejně jako daňové zvýhodnění 

na vyţivované dítě, a z toho důvodu se o něj zaměstnanci sníţí 

daň sníţená o slevy na dani a můţe si ho uplatnit formou slevy na 

dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu, 

 zaměstnaneckou slevu na dani můţe poplatník uplatnit pouze do 

výše daňové povinnosti. Je-li nárok poplatníka na zaměstnanecké 

zvýhodnění vyšší neţ daň sníţená o slevy na dani pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob, rozdílem je zaměstnanecký bonus. 

[23] 

Důvodem vzniku § 35bb ZDP bylo plánované zrušení osvobození 

zaměstnaneckých benefitů (stravenek, reţijních jízdenek, aj.). Zaměstnanecké 

zvýhodnění ve výši 3 000 Kč ročně mělo být určitou náhradou za tyto benefity. 

Tento návrh vládní koalice o zrušení daňového zvýhodnění benefitů ale 

neprošel, jelikoţ opozice prosadila jeho zachování. Přesto zaměstnanecké 

zvýhodnění zrušeno nebylo a nadále tedy zůstávají obě formy daňového 

zvýhodnění zaměstnanců. [21] 

4.1.7 Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Výše sazby daně z příjmů fyzických osob se zvýší z 15 % na 19 %. Toto 

zvýšení se týká i výše zálohy na daň z příjmů fyzických osob, která bude činit 

taktéţ 19 %. 

U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně se sazba sráţkové 

daně nemění, tedy i nadále bude ve výši 15 %. [23] 
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4.2 Dopad daňové reformy na poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti 

Navrţená vládní reforma týkající se daně z příjmů fyzických osob 

obsahuje spoustu důleţitých změn, které ovlivní výslednou daňovou povinnost 

poplatníků. Tato část je zaměřena na porovnání zdanění příjmů fyzických osob 

a jejich čisté mzdy před (rok 2012) a po daňové reformě. Pro zjednodušení jsou 

srovnávány pouze hrubé měsíční příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti (zaměstnance), konkrétně bezdětného uplatňujícího 

pouze slevu na poplatníka, popřípadě zaměstnaneckého paušálu, a při 

výpočtech jeho zálohy na daň a čisté mzdy před a po daňové reformě nebudou 

zohledněny stropy pojistného. 

Tab. 4.1 Srovnání výše zálohy na daň popřípadě vzniklého daňového 

bonusu před a po daňové reformě u zaměstnance, pro srovnání jsou 

stanoveny různé výše hrubé mzdy do 100 000 Kč 

Hrubá měsíční 
mzda/leden 

Záloha na daň/daňový bonus Rozdíl 
- snížení DP 
+ zvýšení DP Rok 2012 Po daňové reformě 

8 000 Kč 0 Kč -250 Kč (bonus) -250 Kč 

10 000 Kč 0 Kč -250 Kč (bonus) -250 Kč 

12 000 Kč 345 Kč -40 Kč (bonus) -382 Kč 

15 000 Kč 945 Kč 530 Kč -415 Kč 

15 001 Kč 960 Kč 549 Kč -411 Kč 

20 000 Kč 1 950 Kč 1 480 Kč -470 Kč 

22 501 Kč 2 460 Kč 1 974 Kč -486 Kč 

30 000 Kč 3 960 Kč 3 380 Kč -580 Kč 

32 501 Kč 4 470 Kč 3 874 Kč -596 Kč 

40 000 Kč 5 970 Kč 5 280 Kč -690 Kč 

50 000 Kč 7 980 Kč 7 180 Kč -800 Kč 

60 000 Kč 9 990 Kč 9 080 Kč -910 Kč 

70 000 Kč 12 000 Kč 10 980 Kč -1 020 Kč 

80 000 Kč 14 010 Kč 12 880 Kč -1 130 Kč 

90 000 Kč 16 020 Kč 14 780 Kč -1 240 Kč 

100 000 Kč 18 030 Kč 16 680 Kč -1 350 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Dosahuje-li zaměstnanec hrubé měsíční mzdy 8 000 Kč nebo 10 000 Kč, 

jeho daňová povinnost v roce 2012 je nulová. Po reformě ale vznikl 

zaměstnanci daňový bonus ve výši 250 Kč. Tato změna je způsobena 

zavedením zaměstnaneckého paušálů ve výši 3 000 Kč za rok (250 Kč/měsíc), 

který si poplatník v tomto případě uplatní jako měsíční daňový bonus. 

Zaměstnanci, který má měsíční hrubou mzdu ve výši 12 000 Kč, vzniká v roce 

2012 jiţ povinnost platit zálohu na daň, ale po reformě stále nemá zaměstnanec 

daňovou povinnost a opět si uplatňuje daňový bonus. 

Zaměstnanec, který dostává měsíční hrubou mzdu ve výši od 15 000 Kč 

do 100 000 Kč, jiţ bude povinen po daňové reformě platit zálohu na daň, ale 

niţší neţ v současnosti. Po daňové reformě sice došlo ke zvýšení sazby daně z 

15 % na 19 %, ale zároveň se sníţil základ daně o 34 %, jelikoţ se zrušila 

superhrubá mzda a základem daně po reformě je pouze výše hrubé mzdy. Tato 

změna má hlavní vliv na sníţení výše zálohy na daň zaměstnance. Druhou 

příčinou sníţení výše zálohy je jiţ zmíněné zavedení zaměstnaneckého 

paušálu, který si zaměstnanec uplatní formou slevy na dani a sníţí si tak 

daňovou povinnost. 
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Tab. 4.2 Srovnání výše zálohy na daň popřípadě vzniklého daňového 

bonusu před a po daňové reformě u zaměstnance, pro srovnání jsou 

stanoveny různé výše hrubé mzdy nad 100 000 Kč 

Hrubá měsíční 
mzda/leden 

Záloha na daň/daňový bonus Rozdíl 
- snížení DP 
+ zvýšení DP Rok 2012 Po daňové reformě 

100 549 Kč 18 150 Kč 18 864 Kč 714 Kč 

110 000 Kč 20 040 Kč 20 650 Kč 610 Kč 

120 000 Kč 22 050 Kč 22 550 Kč 500 Kč 

130 000 Kč 24 060 Kč 24 450 Kč 390 Kč 

140 000 Kč 26 070 Kč 26 350 Kč 280 Kč 

150 000 Kč 28 080 Kč 28 250 Kč 170 Kč 

165 200 Kč 31 140 Kč 31 138 Kč -2 Kč 

200 000 Kč 38 130 Kč 37 750 Kč -380 Kč 

250 000 Kč 48 180 Kč 47 250 Kč -930 Kč 

300 000 Kč 58 230 Kč 56 750 Kč -1 480 Kč 

350 000 Kč 68 280 Kč 66 250 Kč -2 030 Kč 

400 000 Kč 78 330 Kč 75 750 Kč -2 580 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V případě, ţe zaměstnanec dosáhne v měsíci lednu hrubé mzdy ve výši 

100 549 Kč, jeho záloha na daň je po daňové reformě vyšší neţ v roce 2012. 

Součástí daňové reformy je zavedení stropu pro moţnost uplatnění slevy na 

poplatníka. Měsíčně je tento strop stanoven jako 4násobek průměrné měsíční 

hrubé mzdy. Měsíční průměrná mzda v roce 2012 byla stanovena ve výši 

25 137 Kč, a proto si zaměstnanec můţe uplatnit slevu na poplatníka pouze v 

případě, nepřevyšuje-li jeho měsíční hrubá mzda částku 100 548 Kč. Tzn., 

zaměstnanec s měsíčním příjmem od 100 548 Kč si po reformě nemůţe uplatnit 

slevu na poplatníka, a to způsobí zvýšení zálohy oproti roku 2012.  

V momentě, kdy hrubá mzda zaměstnance přesáhne částku cca 165 200 

Kč, jeho záloha na daň se po reformě stává niţší ve srovnání s rokem 2012. 

Příčinou je rozdílná výše základu daně i sazby daně po reformě. Logicky tedy, 

čím vyššího měsíčního příjmu zaměstnanec dosahuje, tím je větší rozdíl 

v základu daně a zálohy na daň před slevami, i přes to, ţe si takový 

zaměstnanec po reformě nemůţe jiţ uplatnit slevu na poplatníka. 
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Tab. 4.3 Srovnání výše čisté mzdy zaměstnance před a po daňové 

reformě, pro srovnání jsou stanoveny různé výše hrubé mzdy 

Hrubá měsíční 
mzda/leden 

Výše čisté mzdy/leden Rozdíl 
- snížení ČM 
+ zvýšení ČM Rok 2012 Po daňové reformě 

8 000 Kč 7 120 Kč 7 210 Kč 90 Kč 

10 000 Kč 8 900 Kč 8 950 Kč 50 Kč 

15 000 Kč 12 405 Kč 12 520 Kč 115 Kč 

20 000 Kč 15 850 Kč 15 920 Kč 70 Kč 

30 000 Kč 22 740 Kč 22 720 Kč -20 Kč 

50 000 Kč 36 520 Kč 36 320 Kč -200 Kč 

70 000 Kč 50 300 Kč 49 920 Kč -380 Kč 

90 000 Kč 64 080 Kč 63 520 Kč -560 Kč 

100 549 Kč 71 338 Kč 68 613 Kč -2 725 Kč 

120 000 Kč 84 750 Kč 81 850 Kč -2 900 Kč 

140 000 Kč 98 530 Kč 95 450 Kč -3 080 Kč 

165 200 Kč 115 888 Kč 112 586 Kč -3 302 Kč 

200 000 Kč 139 870 Kč 136 250 Kč -3 620 Kč 

250 000 Kč 174 320 Kč 170 250 Kč -4 070 Kč 

300 000 Kč 208 770 Kč 204 250 Kč -4 520 Kč 

350 000 Kč 243 220 Kč 238 250 Kč -4 970 Kč 

400 000 Kč 277 670 Kč 272 250 Kč -5 420 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky je patrné, ţe po daňové reformě si polepší zaměstnanci 

s příjmy do cca 20 000 Kč. U dosaţeného hrubého měsíčního příjmu cca 

30 000 Kč jiţ bude čistý příjem po reformě niţší neţ v roce 2012. Výši čisté 

mzdy ovlivňuje jak výše zálohy na daň, tak pojistné na zdravotní a sociální 

pojištění placené zaměstnancem. Právě zdravotní pojištění je po reformě 

zvýšeno ze 4,5 % na 6,5 %, coţ má negativní dopad na zaměstnance. U 

měsíční hrubé mzdy 8 000 Kč, 10 000 Kč, 15 000 Kč a 20 000 Kč zvýšení 

pojistného kompenzuje niţší daňová povinnost (případně vzniklý bonus) po 

reformě a dokonce vzniká kladný rozdíl mezi výši čisté mzdy zaměstnance po 

reformě a v roce 2012. Od hrubé mzdy ve výši cca 30 000 Kč je vzniklý rozdíl 

v pojistném tak vysoký, ţe výše čisté mzdy zaměstnance je po reformě ve 

srovnání s rokem 2012 niţší. 
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4.3 Doporučený návrh změn týkajících se daně z příjmu 

fyzických osob 

Dříve, neţ budou předloţeny jednotlivé návrhy změn daně z příjmů 

fyzických osob této diplomové práce, vytýčí se základní hlediska, která budou 

směrodatná pro stanovení těchto návrhů. Navrhované změny by měly 

respektovat tyto zásady: 

 být přínosem pro příjmovou stránku státního rozpočtu, 

 současně nezatěţovat poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

s niţšími příjmy, 

 více zdanit poplatníky s vyššími příjmy, 

 zvýhodnit rodiny s dětmi, 

 srovnat daňové zatíţení zaměstnanců a OSVČ uplatňující výdaje 

paušálem. 

4.3.1 Progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob 

Tab. 4.4 Navrhovaná roční progresivní sazba daně z příjmů fyzických 

osob 

Základ daně 
Daň Ze základu přesahujícího 

od Kč do Kč 

0 180 000 15%  

180 000 270 000 27 000 Kč + 20 % 180 000 Kč 

270 000 390 000 45 000 Kč + 25 % 270 000 Kč 

390 000 a více 75 000 Kč + 30 % 390 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Od daňové reformy v roce 2008 se příjmy fyzických osob zdaňují 

jednotnou sazbou daně. Znovuzavedená progresivní sazba daně by zajistila 

větší příliv peněz do státního rozpočtu, který je nezbytný z důvodu stále se 

zvyšující zadluţenosti státu, především od poplatníků pobírajících vyšší příjmy. 

Příčinou je, ţe zavedením progresivního zdanění budou poplatníci s vyššími 

příjmy podléhat vyššímu daňovému zatíţení neţ poplatníci s příjmy niţšími.  

Tab. 4.5 Navrhovaná progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob pro 

výpočet měsíční zálohy na daň 

Základ daně 
Daň Ze základu přesahujícího 

od Kč do Kč 

0 15 000 15%  

15 000 22 500 2 250 Kč + 20 % 15 000 Kč 

22 500 32 500 3 750 Kč + 25 % 22 500 Kč 

32 500 a více 6250 Kč + 30 % 32 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.6 Srovnání výše měsíční zálohy na daň u zaměstnance po 

zavedení progresivní sazby daně s výší měsíční zálohy na daň v roce 

2012 a po daňové reformě, pro srovnání jsou stanoveny různé výše 

hrubé mzdy 

Hrubá 
měsíční 

mzda 

Záloha na daň/daňový bonus 
Srovnání s 
rokem 2012 

- snížení 
+ zvýšení 

Srovnání s rokem 
po daňové 

reformě 
- snížení 
+ zvýšení 

Rok 2012 
Po daňové 

reformě 

Po zavedení 
progresivní 
sazby daně 

8 000 Kč 0 Kč -250 Kč (bonus) 0 Kč 0 Kč 250 Kč 

10 000 Kč 0 Kč -250 Kč (bonus) 0 Kč 0 Kč 250 Kč 

12 000 Kč 345 Kč -40 Kč (bonus) 0 Kč -345 Kč 40 Kč 

15 000 Kč 945 Kč 530 Kč 180 Kč -765 Kč -350 Kč 

15 001 Kč 960 Kč 549 Kč 200 Kč -760 Kč -349 Kč 

20 000 Kč 1 950 Kč 1 480 Kč 1 180 Kč -770 Kč -300 Kč 

22 501 Kč 2 460 Kč 1 974 Kč 1 705 Kč -755 Kč -269 Kč 

32 501 Kč 4 470 Kč 3 874 Kč 4 210 Kč -260 Kč 336 Kč 

40 000 Kč 5 970 Kč 5 280 Kč 6 430 Kč 460 Kč 1 150 Kč 

60 000 Kč 9 990 Kč 9 080 Kč 12 430 Kč 2 440 Kč 3 350 Kč 

80 000 Kč 14 010 Kč 12 880 Kč 18 430 Kč 4 420 Kč 5 550 Kč 

100 000 Kč 18 030 Kč 16 680 Kč 24 430 Kč 6 400 Kč 7 750 Kč 

100 549 Kč 18 150 Kč 18 864 Kč 24 610 Kč 6 460 Kč 5 746 Kč 

120 000 Kč 22 050 Kč 22 550 Kč 30 430 Kč 8 380 Kč 7 880 Kč 

140 000 Kč 26 070 Kč 26 350 Kč 36 430 Kč 10 360 Kč 10 080 Kč 

165 200 Kč 31 140 Kč 31 138 Kč 43 990 Kč 12 850 Kč 12 852 Kč 

200 000 Kč 38 130 Kč 37 750 Kč 54 430 Kč 16 300 Kč 16 680 Kč 

250 000 Kč 48 180 Kč 47 250 Kč 69 430 Kč 21 250 Kč 22 180 Kč 

300 000 Kč 58 230 Kč 56 750 Kč 84 430 Kč 26 200 Kč 27 680 Kč 

350 000 Kč 68 280 Kč 66 250 Kč 99 430 Kč 31 150 Kč 33 180 Kč 

400 000 Kč 78 330 Kč 75 750 Kč 114 430 Kč 36 100 Kč 38 680 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Při výpočtu výsledné zálohy na daň zaměstnance se opět předpokládá, 

ţe jde o zaměstnance bezdětného uplatňujícího pouze slevu na poplatníka, 

popřípadě zaměstnaneckého paušálu, a při jednotlivých výpočtech jeho zálohy 

na daň nebudou zohledněny stropy pojistného. 
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U výpočtu zálohy na daň po zavedení progresivní sazby daně se vychází 

z tab. 4.5 a základem daně u zaměstnance je měsíční hrubá mzda. Co se týče 

slev na dani, zaměstnanec si uplatňuje pouze ty, na které má nárok, a které 

jsou platné v roce 2012, nikoli platné po daňové reformě. Z toho důvodu si 

zaměstnanec můţe odečíst od vypočtené zálohy na daň pouze slevu na 

poplatníka, a to při dosaţení jakékoli výše měsíční hrubé mzdy. 

Z uvedené tabulky je patrné, ţe důsledkem zavedení progresivní sazby 

daně dochází k vyššímu daňovému zatíţení zaměstnance pobírajícího hrubou 

měsíční mzdu od 40 000 Kč a výše ve srovnání s rokem 2012, a od 32 501 Kč 

a výše ve srovnání s rokem po daňové reformě. Naopak, zaměstnanec 

dosahující niţších příjmů podléhá niţší zálohové dani.  

Důsledkem změny sazby daně z jednotné na progresivní byly splněny tři 

z pěti zásad. Progresivní sazba daně zapříčinila sníţení daňové povinnosti 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob s niţšími příjmy. Naopak, vyšší daňové 

zatíţení pociťují poplatníci s vyššími příjmy, a právě to je přínosem pro 

příjmovou stránku státního rozpočtu. 

4.3.2 Společné zdanění manželů 

Z důvodu zavedení progresivní sazby daně by mělo smysl opět zavést 

moţnost společného zdanění manţelů, kdy dochází ke zvýhodnění poplatníků, 

kteří jsou manţelé a vyţivují minimálně 1 dítě ţijící s nimi v domácnosti. Tito 

manţelé si mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně. Takto 

stanovený základ daně se sníţí o společné nezdanitelné části ZD a odčitatelné 

poloţky, a poté se rozdělí na dvě poloviny, kdy kaţdou polovinu zdaní jeden 

z manţelů. [3] 

Výpočet a srovnání výše daňově povinnosti před a po zavedení 

společného zdanění manţelů s pouţitím navrhované progresivní sazbě daně se 

bude aplikovat na situaci, kdy zaměstnanec pobírá roční zdanitelný příjem ve 

výši 500 000 Kč a má manţelku ţijící s ním ve společné domácnosti, která 

nemá vlastní zdanitelné příjmy. V domácnosti s nimi ţije jedno dítě, na které 
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zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění. Pro zjednodušení se nepočítá 

s ţádnými nezdanitelnými částmi ZD, odčitatelnými poloţkami ani zaplacenými 

zálohami. U výše slev na dani a daňového zvýhodnění se vychází z roku 2012. 

Tab. 4.7 Stanovení výsledné daňové povinnosti před a po zavedení 

společného zdanění manţelů při pouţití navrhované roční progresivní 

sazby daně 

Před zavedením společného 
zdanění manželů 

Po zavedení společného zdanění manželů 

ZD 500 000 Kč ZD manţela 250 000 Kč ZD manţelky 250 000 Kč 

daň před slevami 108 000 Kč 
daň před 
slevami 41 000 Kč 

daň před 
slevami 41 000 Kč 

sleva na poplatníka 
a na manţelku 49 680 Kč 

sleva na 
poplatníka 24 840 Kč 

sleva na 
poplatníka 24 840 Kč 

daňové zvýhodnění 13 404 Kč 
daňové 
zvýhodnění 13 404 Kč 

neuplatňuje daňové 
zvýhodnění 

výsledná daňová 
povinnost 44 916 Kč 

výsledná 
daňová 
povinnost 2 756 Kč 

výsledná 
daňová 
povinnost 16 160 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky lze vyčíst, ţe pokud zaměstnanec před zavedením společného 

zdanění manţelů zdaňuje své příjmy sám, jeho výsledná daňová povinnost po 

uplatnění slevy na poplatníka, na manţelku a daňového zvýhodnění na 1 dítě 

dosahuje výše 44 916 Kč. Kdeţto po zavedení moţnosti společného zdanění 

manţelů, kdy polovinu svého základu daně zaměstnanec převede na manţelku, 

jejich součet daňových povinností po odečtení slevy na poplatníka a daňového 

zvýhodnění v případě manţela činí 18 916 Kč. V tomto případě, důsledkem 

existence institutu společného zdanění manţelů, tato rodina ušetřila ročně na 

dani 26 000 Kč. 

Zavedením společného zdanění manţelů je dodrţena zásada 

nezatěţovat daňově rodiny s dětmi. 
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4.3.3 Progresivní daňové zvýhodnění na dítě 

Z důvodu současného trendu a neustálého zvyšování výdajů na výchovu 

a vzdělání dětí dochází ke sníţení porodnosti, coţ je vzhledem ke stárnutí 

populace negativním jevem. Zavedením progresivní výše daňového zvýhodnění 

by došlo k podpoře rodin s větším počtem dětí, tedy i podpory porodnosti.  

V současnosti poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, který vyţivuje 

více neţ jedno dítě ţijící s ním v domácnosti, plyne nárok na uplatnění 

daňového zvýhodnění ve výši 13 404 Kč za kaţdé z nich. Po zavedení 

navrhované změny bude poplatník mít nárok na daňové zvýhodnění za jedno 

dítě také ve výši 13 404 Kč, ale za kaţdé další dítě bude uplatňovat částku 

vyšší. Předpokladem bude, ţe ostatní ustanovení obsaţené v §35c zůstanou 

nezměněny. 

Tab. 4.8 Roční výše daňového zvýhodnění před a po navrhované změně 

stanoveny pro poplatníky maximálně s 5 dětmi 

Počet dětí 
Výše současného daňové 

zvýhodnění 
Navrhovaná výše daňového 

zvýhodnění 

1 13 404 Kč 13 404 Kč 

2 26 808 Kč 31 808 Kč 

3 40 212 Kč 50 212 Kč 

4 53 616 Kč 68 616 Kč 

5 67 020 Kč 87 020 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky je zřejmé, ţe mají-li poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

jedno dítě, uplatňují si daňové zvýhodnění ve stejné výši v obou případech. 

Kdeţto poplatníci, kteří mají 2, 3, 4 nebo 5 dětí, budou po navrhované změně 

moci uplatnit vyšší částku na sníţení daňové povinnosti, neţli v současnosti. 

Důvodem je zavedení progresivní výše daňového zvýhodnění, kdy za kaţdé 

další dítě si poplatník uplatní navíc 5 000 Kč. U poplatníka, který má 5 dětí, 

bude rozdíl činit aţ 20 000 Kč ročně. 
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V případě, ţe by poplatníci měli více neţ 5 dětí, při výpočtu současné i 

navrhované výše daňového zvýhodnění se bude postupovat stejně jako 

v tabulce. 

Progresivní daňové zvýhodnění na děti dodrţuje zásadu podporovat a 

zvýhodnit rodiny s dětmi. 

4.3.4 Progresivní uplatňování výdajů paušálem u OSVČ 

V současné době je daňové zatíţení zaměstnanců nesrovnatelně vyšší 

neţ zatíţení u OSVČ, kteří uplatňují výdaje paušálem. K dodrţení páté zásady - 

srovnat daňové zatíţení zaměstnanců a OSVČ uplatňující výdaje paušálem je 

navrţeno progresivní uplatňování výdajů paušálem u OSVČ 

Výše paušálních výdajů OSVČ se odvíjí od předmětu podnikání. Má-li 

OSVČ příjmy ze zemědělské výroby, lesního, vodního hospodářství nebo příjmy 

ze ţivnosti řemeslné, můţe si uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z těchto 

příjmů. OSVČ, která má příjmy ze ţivnosti, s výjimkou ţivnosti řemeslné, si 

uplatní 60 %. Sazba 40 % se týká OSVČ, která pobírá příjmy z jiného podnikání 

nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poslední sazbou paušálních výdajů 

je 30 %, která se vztahuje na příjmy z pronájmu majetku zařazeného 

v obchodním majetku. [6] 

Cílem navrhované změny bude zavést jednotnou sazbu pro všechny 

druhy příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, která se bude 

zvyšovat v závislosti na výši zdanitelných příjmů OSVČ. 
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Tab. 4.9 Navrhovaná progresivní sazba paušálních výdajů OSVČ 

Zdanitelný příjem 
Procento paušálních výdajů 

od Kč do Kč 

0 500 000 40 

500 000 1 000 000 50 

1 000 000 1 500 000 60 

1 500 000 2 000 000 70 

2 000 000 a více 80 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je vidět z tabulky, čím vyššího příjmu OSVČ bude dosahovat, tím 

vyšší částku výdajů si bude moci uplatnit. OSVČ, které si dříve mohly uplatnit 

paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů, budou znevýhodněny, jestliţe jejich 

zdanitelný příjem nepřevýší 2 000 000 Kč. Budou si moci odečíst menší částku 

výdajů, a tím pádem dojde ke zvýšení jejich základu daně pro výpočet daně 

z příjmů fyzických osob a pochopitelně taky daňové povinnosti. Podobně na 

tom budou i OSVČ, které si dříve mohly uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %, 

pokud jejich příjmy nepřevýší částku 1 000 000 Kč.  

Naopak, zvýhodněny budou OSVČ, které si dříve mohly uplatnit výdaje 

ve výši 60 % z příjmů, pokud jejich příjmy převýší částku 1 500 000 Kč. Dále ty 

OSVČ, které si dříve mohly uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů, pokud jejich 

příjmy převýší částku 500 000 Kč. OSVČ pobírající příjmy, které dříve podléhaly 

paušálním výdajů ve výši 30 %, budou zvýhodněny při dosaţení jakékoli výše 

zdanitelných příjmů. Tyto OSVČ budou mít niţší základ daně pro výpočet daně 

z příjmů fyzických osob, a tím pádem u nich dojde ke sníţení daňové 

povinnosti. 
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Tab. 4.10 Výpočet základu daně OSVČ z ţivnosti řemeslné a 

neřemeslné s pouţitím současné a navrţené výše paušálních výdajů  

Předmět 
podnikání 

Zdanitelný 
příjem v Kč 

Současná výše 
paušálních výdajů 

Navrhovaná výše 
paušálních výdajů 

Rozdíl v ZD 
v Kč 

- snížení 
+ zvýšení Výdaj v Kč ZD v Kč Výdaj v Kč ZD v Kč 

Ţivnost 
řemeslná 

300 000 240000 60 000 120 000 180 000 120 000 

800 000 640000 160 000 320 000 480 000 320 000 

1 300 000 1040000 260 000 780 000 520 000 260 000 

1 800 000 1440000 360 000 1 260 000 540 000 180 000 

2 300 000 1840000 460 000 1 840 000 460 000 0 

Ţivnost 
neřemeslná 

300 000 180000 120 000 120 000 180000 60000 

800 000 480000 320 000 400 000 400000 80000 

1 300 000 780000 520 000 780 000 520000 0 

1 800 000 1080000 720 000 1260000 540000 -180000 

2 300 000 1380000 920 000 1840000 460000 -460000 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Pro zjednodušení byly vybrány nejčastější druhy příjmů z podnikání, a to 

příjmy ze ţivnosti. V tabulce je konkrétně ukázáno, jak se změní výše základu 

daně po zavedení progresivní sazby paušálních výdajů při určité výši 

zdanitelného příjmu ze ţivnosti řemeslné nebo neřemeslné. 

4.3.5 Ostatní návrhy změn týkající se daně z příjmů fyzických 

osob 

 Další úprava se bude týkat pracujících osob pobírajících 

starobní důchod. Současná praxe je taková, ţe si důchodci, kteří 

mají příjmy podléhající daně z příjmů fyzických osob (tzv. pracující 

důchodci), mohou u těchto příjmů uplatnit slevy na dani. Jednou z 

moţností, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu, by bylo zrušení 

moţnosti uplatnit si slevy na dani u pracujících důchodců. 

Důchodci mají svůj stálý příjem ve formě starobního důchodu, 

který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Pracující 

důchodci pobírají kromě starobního důchodu také příjmy, které 

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a podléhají 
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zdanění. Proč by si tedy měli daňový odpočet uplatňovat ti, kteří 

pobírají dva příjmy, z kterých je jeden osvobozen. Z toho důvodu 

je návrh zrušení moţnosti uplatnění slev na dani u pracujících 

důchodců šetrným krokem, jak zvýšit příjmovou stránku státního 

rozpočtu.  

 V roce 2008 došlo ke zrušení minimálního základu daně 

stanoveného pro poplatníky daně s příjmů fyzických osob s příjmy 

podle § 7. OSVČ, jejichţ základ daně z podnikání za zdaňovací 

období byl niţší neţ minimální nebo vykázaly za zdaňovací 

období ztrátu, měly povinnost vypočíst daň ze stanovené 

minimální výše základu daně. Znovuzavedením tohoto pravidla by 

stát měl příjem ve formě daně z příjmů fyzických osob i od OSVČ, 

které za zdaňovací období neměly zdanitelné příjmy, a právě to je 

prvotním záměrem pro jeho znovuzavedení. Dříve bylo stanovení 

minimálního základu daně závislé na výši vyměřovacího základu a 

přepočítacího koeficientu a jeho výše se pohybovala kolem 10 000 

Kč. Jestliţe by došlo zpět k zavedení minimálního základu daně, 

jeho navrhovaná výše by jiţ byla pevně stanovena na částku 15 

000 Kč za měsíc. Pokud tedy poplatník bude provozovat 

výdělečnou činnost po dobu 12 měsíců během zdaňovacího 

období, minimální základ daně pro výpočet daně z příjmů 

fyzických osob bude činit 180 000 Kč. Tato výše minimálního 

základu daně byla stanovena proto, aby OSVČ, která z tohoto 

minimálního základu daně vypočte 15 % daň, po odečtení 

základní slevy na poplatníka neměla daňovou povinnost nulovou. 

Například OSVČ, která nemá děti ani manţelku, a jejíţ příjmy za 

zdaňovací období nepřevýšily 180 000 Kč, by po zavedení 

minimálního základu daně, při navrhované progresivní sazbě daně 

a současné výši slevy na poplatníka, byla povinna odvést daň ve 

výši 2 160 Kč. 
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4.4 Shrnutí 

Tato kapitola obsahuje chystanou vládní reformu týkající se daně 

z příjmů fyzických osob. Přiblíţeny byly její jednotlivé plány na změny daně 

z příjmů fyzických osob a dopady na výši zálohy na daň a čisté mzdy u 

zaměstnance s různou výší hrubé mzdy. 

Následně byly zahrnuty doporučené návrhy, které obměnily současnou 

úpravu daně z příjmů fyzických osob. Změny byly koncipovány především na 

zvýhodnění poplatníků pobírajících niţší příjmy a rodin s dětmi, na zvýšení 

daňové zatíţení poplatníků s vyššími příjmy, na srovnání daňového zatíţení 

zaměstnanců a OSVČ uplatňující výdaje paušálem a v neposlední řadě na 

zvýšení příjmové stránky státního rozpočtu pomocí daně z příjmů fyzických 

osob. 
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5 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou daně z příjmů 

fyzických osob. Cílem práce bylo z důvodu stále se obměňujícího zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů především objasnění současné úpravy daně 

z příjmů fyzických osob, výklad důleţitých změn daně z příjmů fyzických osob 

jak odehraných v letech 2008 aţ doposud, tak připravovaných do budoucna a 

znázornění ve výpočtech působení těchto změn na poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob. Zároveň bylo mým cílem vytvořit vlastní návrh úprav daně 

z příjmů fyzických osob a provést srovnání se současnou úpravou ve 

výpočtech. Dle mého názoru se mi podařilo cíl diplomové práce splnit. 

První část práce byla věnována charakteristice daně z příjmů fyzických 

osob, coţ bylo nezbytné pro pochopení celé problematiky a sestavení dalších 

částí diplomové práce. Zabývala jsem se jednotlivými prvky daně, konkrétně 

poplatníky daně, předmětem daně a stanovení dílčích základů daně, 

osvobození od daně, nezdanitelnými částmi základu daně, slevami na dani, 

sazbou daně a formami výběru daně. Mimo jiné jsem stanovila způsob výpočtů 

daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 

činných. 

V další části jsem se zaměřila na důleţité změny daně z příjmů fyzických 

osob, které proběhly od roku 2008. Svou pozornost jsem věnovala především 

změnám v jednotlivých letech, které měly vliv na výpočet a stanovení daňové 

povinnosti poplatníka. Na třech libovolně zvolených příkladech jsem se snaţila 

ukázat, jak tyto změny ovlivnily v průběhu let výši výsledné daňové povinnosti 

popřípadě daňového bonusu poplatníků. Pro přehlednost jsem jednotlivé 

výsledky aplikovala do grafů, aby bylo názorně viditelné, jakým způsobem se 

vyvíjela daňová povinnost eventuálně daňový bonus, dílčí základy daně nebo 

čistá mzda poplatníků od roku 2008. 
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Třetí část práce zahrnuje připravovanou daňovou reformu. Reforma je 

součástí zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa s účinnosti od 1. 1. 2015. Snaţila jsem se z toho 

nepřeberného mnoţství chystaných změn daně z příjmů fyzických osob vybrat 

ty, které přímo ovlivní výpočet výsledné daňové povinnosti. Aplikovala jsem 

připravované změny daně z příjmů fyzických osob do výpočtů zálohy na daň a 

čisté mzdy zaměstnance s hrubou mzdou v různé výši a srovnala výslednou 

částku se současností. Z rozdílů vyplývá, ţe reforma bude mít kladný dopad na 

výši zálohy na daň zaměstnance s měsíční hrubou mzdou cca do 100 000 Kč a 

od 165 200 Kč, coţ je způsobeno jak změnou ve stanovení základu daně a 

výše sazby daně, tak zavedením zaměstnaneckého paušálu, který u 

zaměstnanců s příjmy do cca 12 000 Kč zajistí dokonce daňový bonus. Změna 

ve výši pojistného placeného zaměstnancem zajistí zvýšení čisté mzdy po 

reformě pouze u zaměstnanců dosahujících měsíční hrubé mzdy ve výši cca do 

30 000 Kč. Při výpočtech jsem nezohledňovala stropy pojistného.  

Současně jsou v třetí části práce také obsaţeny mé návrhy na úpravy 

daně z příjmů fyzických osob. Stanovila jsem si pět zásad, které by dle mého 

názoru měly navrhované změny respektovat. Tyto zásady byly splněny, jelikoţ 

mé doporučené změny daně z příjmů fyzických osob kladně ovlivnily především 

poplatníky patřící do nízkopříjmové skupiny a rodiny s dětmi, a zároveň došlo 

také ke zvýšení příjmové stránky státního rozpočtu důsledkem znevýhodnění 

skupiny poplatníků s vyššími příjmy, osob samostatně výdělečně činných a 

starobních důchodců. Prvním z mých vlastních návrhů změny daně z příjmů 

fyzických osob bylo zavedení progresivní sazby daně, čímţ došlo ke 

zvýhodnění především poplatníků s niţšími příjmy, konkrétně u zaměstnanců 

byli zvýhodněni ti, kteří pobírají hrubou měsíční mzdu cca do 40 000 Kč. Druhá 

a třetí změna měla zaručit zvýhodnění rodin s dětmi, proto jsem navrhla 

znovuzavedení společného zdanění manţelů a progresivní výši daňového 

zvýhodnění. Zatímco znovuzavedení společného zdanění manţelů zajistilo 

niţší daňové zatíţení rodině i s jedním dítětem, zavedení progresivního 

daňového zvýhodnění bylo přínosem pro rodiny, kde je více neţ jedno dítě. 

Mým dalším návrhem bylo zavést progresivní uplatňování paušálních výdajů u 
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OSVČ. Čím vyšších příjmů OSVČ dosahovala, tím vyšší procento výdajů si 

mohla uplatnit, coţ mělo za následek kladný i záporný dopad na daňovou 

povinnost jednotlivých skupin OSVČ. V ostatních návrzích změn daně z příjmů 

fyzických osob jsem doporučila zrušit moţnost uplatnit slevy na dani u 

pracujících důchodců a znovuzavedení minimálního základu daně pro OSVČ, 

důsledkem čehoţ by byli poplatníci podléhající těmto úpravám znevýhodnění na 

úkor zvýšení příjmů státního rozpočtu. 
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Seznam zkratek 

 

aj  a jiné 

apod.  a podobně 

a.s.  akciová společnost 

cca  circa 

č.  číslo 

ČM  čistá mzda 

ČR  Česká republika 

DP  daňová povinnost 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DZD  dílčí základ daně 

EU  Evropská unie 

HM  hrubá mzda 

JIM  jednotné inkasní místo 

Kč  Koruna česká 

k.s.  komanditní společnost 

např.  například 

OSVČ  osoba (osoby) samostatně výdělečně činná 

Sb.  sbírky 

SP  sociální pojištění 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
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SZDZ  Smlouva o zamezení dvojího zdanění 

tab.  Tabulka 

tj.  to jest 

tzv.  tak zvané 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

ZD  základ daně 

ZDP  Zákon o daních z příjmů 

ZP  zdravotní pojištění 

ZTP/P  zvlášť těţké postiţení s potřebou průvodce



 

 

 


