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1.Úvod 

 

 Podnikání fyzických osob se začalo rozvíjet v České republice po změně 

státního zřízení v r. 1989. Z pohledu uplynulých let je princip podnikání stale stejný, 

nicméně z hlediska zdaňování příjmů a uplatňování výdajů se neustále mění formou 

vykazování, strukturou základu daně a jinými aspekty. Je již pravidlem změny 

daňového systému souvislost se změnou vládnoucí strany. Cílem každé vlády je 

získat co nejvíce prostředků do státního rozpočtu a tím najít vhodnou formu zdanění, 

což se projevuje neustále se měnícími ustanoveními Zákona o daních z příjmů. 

Česká republika má pouze jeden zákon, kterým se zdaňují příjmy,  ať se jedná o 

příjmy fyzických osob nebo korporací a přestože si každá vláda klade za cíl 

zjednodušit tento zákon, stává se orientace v něm stále víc nepřehlednější. Pro 

daňového poplatníka se zdanění vlastních příjmů stává uměním, kdy se bez pomoci 

odborných poradců nelze obejít. Z pohledu druhé strany nám strategie vládnoucích 

stran v systémech zdanění příjmů ukazují úžasnou tvořivost, aktivující naše mozkové 

buňky, k neustálému se rozvíjení. 

 

 Cílem práce je seznámení s právní úpravou v oblasti daně z příjmů a 

pojistného při výběru daňových plateb z podnikání fyzických osob. Stanovení 

daňového zatížení příjmů z podnikání, srovnání změn v daňových systémech, 

promítajících se v podnikatelském plánu z období r.2007 na 5 let, a skutečným 

zdaněním v budoucím období, ve vazbě na daň z příjmů a pojistné podnikatele. 

Záměrem práce je dále srovnání proběhlých zásadních změn daňových systémů 

vládních stran ve způsobu zdanění, s cílem výběru daně z příjmů v období 2007 a 

2008. Vliv opatření, vytvořených vládní strategií v období hospodářské krize na 

podporu podnikání se do výběru daně z příjmů promítá, zejména formou 

mimořádných odpisů určitého majetku v letech 2009 a 2010, Dopad tohoto opatření v 

daňovém zatížení je zpracován v analýze srovnáním daně, stanovené 

podnikatelským plánem a skutečností. Cílem práce je dále srovnání daňových 

strategií vlád ve zdaňování příjmů podnikatele v minulých, současných a budoucích 

obdobích, se záměrem stanovení a srovnání výše daňového zatížení v jednotlivých 

obdobích. Vliv budoucí daňové strategie   vychází,  z již schválené koncepce 

Ministerstva financí, související se stanovením jednoho inkasního mista. 
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2. Právní úprava daně z příjmů fyzických osob 

 

Tato kapitola je zaměřena na teoretickou a právní úpravu daně z příjmů. 

Historickým vývojem, legislativními  úpravami  této daně až po současně platnou 

právní úpravu.  

 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ DANĚ Z PŘÍJMŮ 
 

Historické počátky daní na našem území vznikají v 10. století, “zmínkou o 

celním regálu”.(10,s.25) První majetkové daně se na našem území objevují ve 12 

století, “v roce 1522 již existují tři přímé daně (majetková, z hlavy a z příjmu).” 

(10,s.25). “Ke konci 18. stol. jsou hlavními pilíři daňové soustavy jednotná kontribuční 

daň reální, tj. pozemková, která ale také postihuje výnos domů a živností, daň 

úroková, daň třídní (podle druhů příjmů), nepřímé daně a clo.”(10, s.28) V roce 1927 

proběhla daňová reforma, která rozlišovala soustavu daní přímých a nepřímo 

vyměřovaných. Přímé daně se dále členily na daň důchodovou a daně výnosové, z 

čehož daň všeobecnou výdělkovou lze považovat za předchůdce daně z příjmů 

podnikatelů. Před současnou daňovou úpravou do r.1992 podrobovala daň z příjmů 

pouze příjmy z literární a umělecké činnosti. Daňová reforma účinná od r. 1993 

upravuje Zákonem o soustavě daní č. 212/1992Sb. novou daňovou soustavu, jejíž 

základní strukturu tvoří přímé a nepřímé daně. Daň z příjmů patří v daňové soustavě 

mezi daně přímé.  

 Současná platná právní úprava je ustanovena zákonem č. 586/1992 Sb. - 

Zákon o daních z příjmů. Zákon je prvotně novelizován již v roce 1993 zákonem č. 

35/1993 Sb., a v poslední právní úpravě k 1.1.2012 zákonem         č.  470/2011  Sb. . 

Zákon o daních z příjmů (ZDP) byl mnohokrát novelizován a to několikrát v průběhu 

jednoho kalendářního roku. V roce 2011 proběhlo celkem 11 novelizací tohoto 

zákona. Tímto zákonem je upraveno zdanění příjmů jak fyzických, tak  i právnických 

osob. 
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2.2 PODSTATA DANĚ Z PŘÍJMŮ 
 

Podstatou daně z příjmů je stanovení platební povinnosti  poplatníka ze 

získaného peněžního i nepežního příjmu ve prospěch veřejného rozpočtu, bez 

možnosti protiplnění odpovídajícího ekvivalentu stanovené daně. Daňové břemeno 

nese poplatník - příjemce příjmu a jeho povinnost odvodu stanovené části ze 

získaného příjmu  je nepřenositelná. Vyjímku tvoří příjmy ze závislé činnosti a 

funčních požitků, kdy výběrem daně je pověřen plátce a dále příjmy, z nichž je daň 

vybírána srážkou. Výběrem daňových příjmů jsou pověřeni správci  daně – Finanční 

úřady.  

 

2.3 PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘÍJMŮ V ČR 
 

 Právně je tato daň upravena zákonem č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z 

příjmů v platném znění.  

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) daň z příjmů fyzických osob 

b) daň z příjmů právnických osob (§1 ZDP) 

 

Zákon o daních z příjmů je členěn na šest částí a doplněn třemi přílohami. 

1. Část -  Daň z příjmů fyzických osob v ustanoveních §2 až §16 ZDP 

2. Část -  Daň z příjmů právnických osob v § 17 až § 21 ZDP 

3. Část -  Společná ustanovení v § 22 až § 38fa ZDP 

4. Část -  Ustanovení pro vybírání daně v § 38g a § 38s ZDP 

5. Část – Zmocnění pro Ministerstvo financí a vládu ČR v § 39 a § 39a ZDP  

6. Část – Přechodná a závěrečná ustanovení § 40 až § 42 ZDP 

 

Příloha č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin 

Příloha č. 2 - Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidence z  

  hlediska  daně z příjmů fyzických osob 

Příloha č. 3 – Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska  

  daně z příjmů fyzických osob 
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2.4 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ K 1.1.2012 

2.4.1 VYMEZENÍ POJMŮ  A PRINCIPŮ PŘI ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VE 

VAZBĚ NA PODNIKÁNÍ A SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNOU ČINNOST 

 

Poplatníkem z pohledu ZDP je fyzická osoba, mající příjmy podléhající dani 

bez ohledu na věk, občanství a charakter příjmů.  

Z hlediska daňové povinnosti je poplatníkem rezident – fyzická osoba s bydlištěm 

nebo obvykle se zdržující na území ČR s celosvětovým příjmem, tím  neomezenou 

daňovou povinnosti a nerezident – fyzická osoba s příjmem ze zdrojů na území ČR s 

omezenou daňovou povinností. Příjmy daňového nerezidenta jsou podrobeny 

zdanění na území ČR ve vazbě na § 22 ZDP (Zdroj příjmů) a současně jsou dále 

upraveny Smlouvou o zamezení dvojího zdanění, jež má uzavřenu ČR se státem, 

jehož je poplatník rezidentem. Není-li uzavřena s příslušným státem smlouva je 

zdanění těchto příjmů upraveno v §38f ZDP. Za fyzickou osobu obvykle se zdržující, 

je považována osoba, jejíž délka pobytu přesáhne na území ČR 183 dní v průběhu 

kalendářního roku. 

Fyzické osobě – daňovému rezidentu jsou podrobeny daní z příjmů jeho 

veškeré celosvětové příjmy.  V této souvislosti se jedná o příjmy, zdaněné ve státě 

zdroje a příjmy ze zdrojů na území ČR, tvořící úhrnem celosvětové příjmy daňového 

poplatníka. Smyslem Smluv o zamezení dvojího zdanění je upravit podmínky výběru 

daní v jednotlivých státech, tak aby nebyly poplatníkovy příjmy zdaněny dvakrát. V 

ZDP je vyloučení dvojího zdanění upraveno v § 38f s uvedením metod k zamezení 

dvojího zdanění. 

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou  

a) příjmy ze závislé činnosti a funční požitky (§6 ZDP) 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP) 

c) příjmy z kapitálového majetku (§8 ZDP) 

d) příjmy z pronájmu (§9 ZDP) 

e) ostatní příjmy (§10 ZDP) 

Při zdaňování příjmů z podnikání se fyzická osoba – podnikatel neobejde bez 

znalostí zdaňování všech příjmů, jež jsou předmětem daně. V souvislosti s 
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vymezením základních pojmů bude tato část práce zaměřena především na pojmy 

související s příjmy dle §7 ZDP. 

Příjmem se rozumí příjem peněžní, nepeněžní i dosažený směnou. 

V podnikatelské oblasti mezi nepeněžní příjmy patří mimo jiné  technické zhodnocení 

provedené nájemcem pronajímateli na najatém hmotném majetku, nekompenzované 

vzájemným vypořádáním při skončení nájmu. V případě směny např. automobil za 

pozemek je rozdíl mezi oceněním jednotlivých věci považován za příjem podléhající 

dani. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu ( zákon č. 

151/1997 Sb.), pokud zákon nestanovení jinak. (§ 3 odst. 3 ZDP)  

 

 

Předmětem daně nejsou  

b) úvěry a půjčky (§3 odst. 4 ZDP) 

“úvěry a půjčky jsou dočasná postoupení hodnot (ve formě peněz, zboží) bankou za 

podmínky, že dlužník po sjednané době vrátí hodnotu včetně úroku.” (6,s.40) 

“Závazkovým vztahem je také půjčka, kdy dlužník po uplynutí smluvně stanovené 

doby musí půjčiteli vrátit věc stejného druhu.” (6, s.40) ”Půjčka a úvěr jsou v podstatě 

jinak pojmenované pohledávky – na jedné straně stojí věritel a na druhé straně 

dlužník. V praxi není neobvyklým jevem skutečnost, že se obchoduje s 

pohledávkami, dochází ke změně v osobě věřitele. Nový věřitel odkupuje pohledávku 

za jinou cenu, než je hodnota pohledávky, a snaží se, aby mu byla pohledávka 

uhrazena. Jeho profitem je rozdíl mezi cenou postoupení a úhradou pohledávky. 

Počínaje rokem 2001 bylo doplněno ustanovení vymezující příjmy  vyňaté ze 

zdanění daní příjmů  o výjimku, která postihuje právě výše popsanou situaci. V 

případě, že fyzická osoba dosáhne příjmu tak, že jí dlužník uhradí postoupenou 

pohledávku z titulu půjčky nebo úvěru a úhrada bude převyšovat cenu za 

postoupení, bude rozdíl předmětem daně z příjmů fyzických osob.” (6,s. 40) 

Další vyjímkou je příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidence (DE), z 

eskontního úvěru ze směnky, kterou je uhrazena pohledávka (§3 odst.4 písm. b) 2. 

ZDP) 

Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, 

pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve 

vlastnictví poplatníka. (§4 odst. 4) 
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Obchodním majetkem podnikatele (fyzická osoba s příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti) je majetek zaevidovaný v daňové evidenci (§7b 

ZDP) nebo zaúčtováný ve smyslu zákona o účetnictví. V rámci podnikatelských 

aktivit dochází jak získávání nového obchodního majetku, tak k jeho vyřazování z 

evidence. 

Obchodní majetek vyřazený z evidence podléhá dále časovému testu, kdy příjmy z 

prodeje, směny takto vyřazeného majetku jsou předmětem daně dle § 10 ZDP. Lhůta 

časového testu činí 5 let od data jeho vyřazení z evidence, s vyjímkou prodeje 

rodinného domu, bytu včetně podílu na společných prostorách, kdy tato lhůta činí 2 

roky za podmínek uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. 

Základem  daně je částka, přesahující příjmy poplatníka za zdaňovací období  

snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

pokud není v ZDP stanoveno jinak. Pro poplatníka fyzickou osobu dále platí, že 

základem je úhrn příjmů uvedených v § 6 až §10 ZDP, snížených o daňově 

uznatelné výdaje. 

Podnikatel v základu daně zdaňuje nejen příjmy z podnikání (příjmy dle §7 ZDP), ale 

není-li podnikání jeho hlavní činností a je při podnikání zaměstnán (příjmy dle 6 ZDP) 

nebo má-li příjmy z pronájmu majetku, nezaevidovaného v obchodním majetku 

(příjmy dle §9), prodal ve zdaňovacím období již vyřazený obchodní majetek ve lhůtě 

kratší 5 let, např. automobil (příjmy dle §10) a obdržel úroky na běžném účtě 

zřízeném k podnikání (příjmy dle § 8 ZDP), pak je jeho základem daně úhrn všech 

těchto příjmů podrobených dani, snížených o výdaje.  

S vyjímkou příjmů dle § 6 ZDP lze uplatnit daňově uznatelné výdaje k jednotlivým 

druhům příjmů a základem daně je tedy součet jednotlivých dílčích základů daně.  

Přesáhnou-li daňově uznatelné výdaje příjmy dle § 7 a § 9, pak je rozdíl 

ztrátou.Výdaje vynaložené na příjmy dle § 10 ZDP lze uplatnit pouze do výše příjmů, 

dílčím základem dle §10 ZDP nemůže být ztráta. Uznatelnost daňové ztráty je 

upravena dále v § 23 ZDP, kdy tuto ztrátu lze odečíst od dílčích základů daně z 

jednotlivých príjmů dle §7 až §10 v následující zdaňovacím období, nejdéle v 5 

zdaňovacích obdobích  bezprostředně následujících. 

Zdaňovacím obdobím je pro fyzickou osobu kalendářní rok.  Podnikatel, 

který zahajuje činnost přihlédne při stanovení dílčího základu daně na výdaje 

vynaložené v souvislosti s podníkáním v roce předcházejícím.  
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Znalost zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 ZDP) je 

pro podnikatele důležité zejména z pozice, kdy se podnikatel stává 

zaměstnavatelem. V souvislosti se zdaněním příjmů taxativně vymezených § 6 ZDP 

je zaveden pojem “Superhrubá mzda”. Pro zaměstnavatele stanovujícího základ 

daně svému zaměstnanci dle §6 ZDP kromě jiného, znamená přípočítat k hrubé 

mzdě sociální a zdravotní pojištění placené  zaměstnavatelem. Úhr příjmů a hodnota 

placeného pojistného zaměstnavatelem z mezd je základem daně zaměstnance dle 

§ 6 ZDP. V případě, že se z příjmu sociální a zdravotní pojištění neodvádí je 

základem daně úhrn příjmů, např. DPČ malého rozsahu a DPP nepřesahující 10 tisíc 

Kč v kalendářním měsíci. Změnou nemocenského pojištění platnou od roku 2011 

existují dvě kategorie zaměstnavatelů s rozdílnou % výměrou pojistného. Malý 

zaměstnavatel zaměstnávající do 25 zaměstnanců si může zvolit zvýšenou  výměru 

pojistného ve výši   26 %, ostatní zaměstnavatelé jsou povinni odvádět 25% ze 

stanovených mezd. Pro účely stanovení superhrubé mzdy  je určena hodnota 25% 

výměry pojistného pro všechny zaměstnavatele. §6 ZDP dále taxativně vymezuje 

příjmy, které nejsou předmětem daně z hlediska závislé činnosti, např. cestovní 

náhrady zaměstnanců, upravené Zákoníkem práce a dále příjmy od této daně 

osvobozené kromě příjmů uvedených v §4 ZDP související se závislou činností, 

výčet těchto osvobozených příjmů je upraven v §6 odst. 9 ZDP. 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou rozebrány 

šířeji a je jim  věnována další část kapitoly této práce. 

Mezi příjmy z kapitálového majetku (§8 ZDP) související s podnikáním patří 

především úroky, jednak úroky z  poskytnutých půjček, z držby směnek a především 

úroky z vkladů na běžných účtech. (§8 odst.1 písm. g) ZDP). Taktéž příjmy z prodejů 

cenných papírů, předkupních práv a odkupu dluhopisu jsou podrobeni dani dle tohoto 

paragrafu a z pohledu podnikatele vstupují do dílčího základu daně z příjmů z 

kapitálového majetku. Pro podnikatele to především znamená, že k těmto příjmům 

nelze uplatnit výdaje související s podnikáním, ale pouze ty, které taxativně vymezuje 

§ 8 ZDP. 

Příjmy z pronájmů vymezené § 9 ZDP,  jsou příjmy z pronájmu nemovitostí, 

jejich částí, bytů  dále pronájmu movitých věcí s vyjímkou krátkodobých 

(příležitostných) pronájmů, které nejsou součástí obchodního majetku. Poplatník 

těchto příjmů má možnost postupovat s uplatňováním výdajů k těmto příjmů vedením 
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daňové evidence v souladu s § 7b ZDP, anebo uplatněním paušalních výdajů k 

příjmům ve výši 30%. 

Ostatními příjmy dle §10 ZDP jsou příjmy, při kterých u poplatníka dochází 

ke zvýšení majetku a nepatří do příjmů vymezených § 6 až § 9 ZDP. Z pohledu 

podnikatele, zde především zdaňuje majetek, který vyřadil z obchodního majetku a 

nedodržel lhůtu, dle níž by tyto příjmy byly od daně osvobozeny. 

Příjmy spoluvlastníků se rozumí příjmy dosažené společně dvěma nebo vice 

poplatniky z titulu spoluvlastnictví k věci nebo ze společných práv. Daňově uznatelné 

výdaje se k těmto příjmům rozdělují dle výše jednotlivých podílů spoluvlastníků,  

není-li mezi spoluvlastníky uzavřena smlouva upravující vzájemné vztahy k příjmům 

plynoucím z tohoto spoluvlastnictví, pak jsou výdaje uplatňovány v souladu se 

smlouvou. Nejsou-li příjmy a výdaje rozděleny podle spoluvlastnických podílů, pak 

lze výdaje uplatnit pouze v prokázané výši. (§11 ZDP) 

Příjmy účastníků sdružení fyzických osob vznikají zejména fyzickým 

osobám – podnikatelům z titulu uzavřené smlouvy o sdružení dle § 829 Občanského 

zákoníku. Příjmy a výdaje jednotlivých poplatníků se rozdělují rovným dílem, pokud 

není smlouvou stanoveno jinak. V případě, že tyto nejsou rozděleny rovným dílem, 

mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. 

“Pro poplatníky podnikající na základě smlouvy o sdružení, což lze použít i pro 

podnikatele žijící v jedné domácnosti (společné domácnosti), platí pravidlo, podle 

kterého se musí výdaje a příjmy rozdělit rovným dílem (pak mohou být výdaje 

uplatněny ve výši 60% z příjmu ze živnosti (kromě řemeslné) a 80% ze zemědělské 

výroby a ze živnosti řemeslné, popř. 40% z příjmů z jiného podnikaní, nebo jinak 

podle znění smlouvy (pak musejí všichni účastníci sdružení prokazovat skutečné 

výdaje). Rozdělením příjmů a výdajů mezi účastniky sdružení rovným dílem se 

rozumí, že u každého účastnika je podíl příjmů stejný jako podíl výdajů.” (7, s. 243) 

“Provozuje-li např. zemědělskou výrobu otec se synem (oba soukromě hospodařící 

rolníci), záleží na nich, v jakém poměru si ve smlouvy rozdělí příjmy. Hodlají-li však 

uplatňovat výdaje ve výši 80% z příjmů, musejí si příjmy rozdělit rovným dílem.” (7, s. 

243). (§12 ZDP) 

Spolupracující osobou je dle ZDP manžel (manželka) a ostatní osoby žijící s 

poplatníkem v domácnosti. Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

dosahované za spolupráce manžela nebo ostatních osob se rozdělují tak, že 
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spolupracují-li pouze manželé, může podíl připadající na spolupracujícího manžela 

činit až 50%, jak na příjmy tak výdaje, hodnota rozdílu mezi příjmy a výdaji však 

nesmí překročit 540 tisíc za zdaňovací období, trvá-li spolupráce pouze část 

zdaňovacího období, je hodnota limitována částkou 45 tisíc měsíčně. U příjmů 

dosažených za spolupráce manžela i ostatních osob, nebo za spolupráce pouze 

ostatních osob činí hodnota podílu připadajícího na spolupracující osoby v úhrnu 

maximálně 30% takto dosažených příjmů, limitovaných hodnotou 180 tisíc ročně 

nebo 15 tisíc měsíčně, za každý započatý měsíc spolupráce. Uplatňuje-li podnikatel 

rozdělení příjmů na spolupracující osoby nemůže uplatnit tyto osoby jako vyživované. 

“Novela – zákon č. 545/2005 Sb. provedla dílčí zpřesnění pro případ, že dítě je 

uplatňováno jako vyživované jen po několik kalendářních měsíců v roce (např. by v 

průběhu roku skončilo studia) v tom směru, že na zbývající kalendářní měsíce by 

rozvrh příjmů byl možný (viz zejména měsíční limit v úhrnu spolupracující osoby 

15000 Kč)” (7,s.247) 

Přerušení nebo ukončení podnikání je vázáno na oznámení této skutečnosti 

podnikatelem. Podnikateli z tohoto rozhodnutí vyplývají povinnosti  dodanění dosud 

nezdaněných příjmů, zejména pohledávek, nebo se příjmy zvýší o výdaje na dosud 

nespotřebované zásoby. Přesné vymezení úprav základu daně z podnikání upravuje 

§ 23 odst. 8 ZDP. Dílčí základ daně je takto povinen upravit poplatník s příjmy dle § 7 

a § 9 ZDP jednak při ukončení činnosti, tak i při přerušení, není-li podnikání opětovně 

zahájeno do termínu podání daňového přiznání za příslušné zdańovací období. 

Tento způsob je povinen uplatnit poplatník i při změně  způsobu uplatnění výdajů z 

prokazatelných na paušální. V tomto případě poplatník upravuje dílčí základ daně z 

předchozího období.  

Výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově 

uznatelné výdaje) se rozumí výdaje, které poplatník může odečíst v prokázané výši, 

stanovené ZDP od zdanitelných příjmů. Výdaje které již byly uplatněny v předchozích 

zdaňovacích obdobích nelze v daňově uznatelných výdajích uplatnit.Taxativní výčet 

daňově uznatelných výdajů upravuje ZDP v § 24 odst. 2 až 16.  

ZDP v § 25 vymezuje výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které 

pro účely snížení základu daně uznat nelze.  Z pohledu podnikatelů zde patří mimo 

jiné i výdaje placené podnikatelem na  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
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na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění a pojistné na všeobecné 

zdravotní pojištění. 

Úprava odepisování hmotného a nehmotného majetku pro účely uplatnění 

daňově uznatelných výdajů je v ZDP upravena v § 26 až 32a. Technické zhodnocení 

jednotlivého majetku i jeho vymezení pro daňové učely je upraveno v §33 ZDP. 

Daňový poplatník mající v příslušném zdaňovacím období příjmy ve výši 

přesahující 15000 Kč je povinen podat daňové přiznání za toto zdaňovací období, 

taktéž i ten poplatník, který v tomto zdaňovacím období dosáhl ztráty. Vyjímkou jsou 

daňoví poplatníci, mající pouze příjmy ze závislé činnosti nebo příjmy z nichž byla 

daň vybrána srážkou. Obdrží-li poplatník s příjmy ze závislé činnosti jiný příjem 

podrobený dani z příjmů ve výši nepřesahující 6000 Kč,  není povinen daňové 

přiznání podat. 

Základ daně lze snížit o nezdanitelné části základu daně pro fyzické osoby 

vymezené § 15 ZDP. Z hlediska podnikání lze mimo jiné odečíst dar poskytnutý v 

souladu s odst. 1 citovaného paragrafu, kdy od základu daně lze odečíst nejvýše 

10%. Nejnižší hodnota daru pro stanovené účely je částka 1000 Kč. 

Samotnou výši daně snižují slevy na dani pro fyzické osoby upravené v 

§35ba až §35d ZDP.  

2.5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ R. 2007 AŽ R. 2011 
  

Tato část je věnována pojmům, principům při zdanění příjmů z podnikání, 

jejichž ustanovení byla novelizována, mající zásadní vliv na vývoj daně za předmětné 

období. 

2.5.1 VYBRANÁ USTANOVENÍ  DANĚ Z PŘÍJMŮ  V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ R. 2007 

 

Minimální základ daně dle §7c ZDP (právní úprava platná v roce 2007)  

U poplatníka s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) musí základ daně podle § 

5 a 23 činit alespoň 50% částky, která se stanoví jako součin všeobecného 

vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který 

o 2 roky předchází zdaňovacímu období, přepočítacího koeficientu podle zákona o 

důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného základu a počtu kalendářních 

měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval činnost podle §7 odst.1 písm. a),b) 

nebo c). Tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. ( §7c odst.1 ZDP)  
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“Uplatnění minimálního základu daně se týká poplatníků, kteří mají příjmy ze 

zemědělství nebo ze živností, anebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů.” 

(6, s.188). “V zájmu sjednocení s úpravou minimálního základu pro pojistné se 

vychází ze všeobecného vyměřovacího základu pro důchodové pojištění upraveného 

o příslušný přepočítací koeficient ve výši 50%, což je prakticky polovina průměrné 

mzdy.” (6, s.188) Aplikování minimálního základu daně se netýkalo poplatníků 

majících příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, dále tuto povinnost neměli 

poplatníci, kteří v daném zdaňovacím období zahájili nebo ukončili podnikatelskou 

činnost, pobírali ve zdaňovacím období rodičovský příspěvek, důchodci, studenti a 

poplatníci, dále uvedení v odst.4 § 7c. Minimální základ daně byl  povinen uplatnit 

podnikatel, který v příslušném zdańovacím období v úhrnu dílčích základů daně 

nedosáhl výše minimálního základu daně pro příslušné období. 

Výpočet minimálního základu daně pro rok 2007 

Výpočet vychází z údajů nařízení vlády č. 462/2006 Sb. 

Částka pro výpočet základu daně = (průměrná mzda) 18809 . (přepočítací koeficient) 

1,0707 . (počet měsíců). Pro 12 kalendářních měsíců  a po zaokrouhlení tato činí v 

roce 2007  241600 Kč. 50% z vypočteného základu daně činí 120800 Kč, hodnota 

minimálního základu daně podle §7c ZDP. 

 

 Výpočet daně ze společného základu daně manželů dle § 13a (právní 

úprava platná v roce 2007) 

 Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 a vyživují alespoň jedno dítě, žijící s 

nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále 

je “společné zdanění”), jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den 

zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění. Společné zdanění mohou 

manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem 

daně podle tohoto zákona. (§13a odst.1 ZDP) 

 “Cílem je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, 

aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 

poloviny celkového společného základu – součet dílčích základů daně podle §6 a 

dílčích základů daně podle §7 až §10 zákona, snížený o nezdanitelné části základu 

daně podle §15 zákona o daních z příjmů.” (6,s. 229 ) 
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Společné zdanění manželů nebylo možno uplatnit, měl–li jeden z manželů daň 

stanovenu paušální částkou (§7a ZDP), nebo povinnost stanovit minimální základ 

daně  (§7c ZDP), rozděloval-li příjmy na spolupracující osoby (§13 ZDP), uplatňoval 

slevy na dani dle §35a a §35b ZDP, případně byl v konkurzu. Podmínky pro 

uplatnění společného zdanění musely být splněny k poslednímu dni zdaňovacího 

období.  

2.5.2 ZMĚNY VYBRANÝCH USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ  V ROCE 2008 

 

 V roce 2008 dochází k zásadnímu převratu ve zdaňování příjmů fyzických 

osob. Novela zákona č. 261/2007 Sb. platná od 1.1.2008 zrušuje minimální základ 

daně dle §7c, tak i § 13a – společné zdanění manželů. V příjmech dle § 6 ZDP se 

poprvé setkáváme s pojmem “Superhrubá mzda” a výraznou změnou právě pro 

podnikatelskou oblast novým stanovením maximálního vyměřovacího základu 

pojistného, jde o 72 násobek průměrné měsíční mzdy vyhlašované pro tyto a další 

účely vyhláškou  Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovením maximálního 

vyměřovacího základu pojistného nedochází již k nárustu superhrubé mzdy, neboť 

hodnota pojistného přípočteného k úhrnu příjmů dle 6 ZDP je konstantní. V oblasti 

podníkání má tato zásadní změna v uplatňování zaplaceného pojistného vliv opačný. 

Podnikatel po aplikaci této novely si již nemůže do daňově uznatelných výdajů 

uplatnit zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Toto ustanovení mělo 

neblahý dopad na zaplacení nedoplatků pojistného z přechozích zdaňovacích 

období.  

2.5.3 VYBRANÁ USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ  V LETECH  2009 – 2010 

 

 V souvislosti s hospodářskou krizí dochází k novým ustanovením ZDP. Ve 

vazbě na podnikatelskou oblast je přínosem zavedení ustanovení § 30a – 

Mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy bylo možné uplatnit pro hmotný majetek 

pořízený v období od 1.1.2009 do 30.6.2010. Odepisování podle mimořádných 

odpisů příslušelo prvnímu vlastníkovi HM a to rovnoměrně za kalendářní měsíc se 

zahájením odepisování měsícem následujícím po měsici zařazení do obchodního 

majetku. Majetek, při jehož odepisování bylo možné využít mimořádného 

odepisování byl zařazen do 1. nebo 2. odpisové skupiny, kdy pro první odpisovou 

skupina platila doba odepisování 12 měsíců a pro druhou 24 měsíců. Majetek 
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odepisovaný mimořádnými odpisy, zařazený v 2. odpisové skupině bude 

doodepisován nejpozději do 31.7.2012.  

 

Další zajímavou změnou v rámci novel ZDP je paušální výdaj na dopravu 

dle §24 odst.2 písm. zt). Poplatník se mohl rozhodnout, zda využije prokazatelných 

výdajů v souladu s § 24 odst. 2 písm. k) nebo uplatní paušální výdaj na dopravu. 

Paušální výdaj na dopravu činí 5000,- Kč za každý celý kalendářní měsíc 

zdaňovacího období, ve kterém bylo vozidlo používáno k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Podmínkou pro uplatnění tohoto výdaje je nepřenechání vozidla k 

užívání jiné osobě, ani po část měsíce. V případě, že je vozidlo používáno z části pro 

podníkání, je paušál na dopravu krácen na 80%, což činí 4000 měsíčně. Paušál lze 

uplatnit maximálně na 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá 

do obchodního majetku nebo v nájmu na zdaňovací období.  

 

2.5.4 ÚPRAVA  DANĚ Z PŘÍJMŮ  V ROCE 2011  

 

 V průběhu tohoto období již nedošlo k výrazným změnám zákona pro oblast 

podnikání. Za zmínění stojí nové ustanovení o samostatném zdanění příjmů z 

pronájmu obchodního majetku (§7 odst. 2 písm. e) ZDP) a současně nově 

uplatnitelné paušální procento výdajů k těmto příjmům. Paušální výdaj k těmto 

příjmům byl stanoven ve výši 30% z příjmů. (§ 7 odst.7 písm. d) ZDP). Uplatňování 

paušálních výdajů k příjmům z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je 

šířeji rozebráno v následující části kapitoly. 

 

2.6. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 
 

 Právně je zdanění a vymezení těchto příjmů upraveno v §7 až §7b ZDP. 

 

“Za příjmy podle §7 zákona o daních z příjmů se považují: 

 příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného 

souhlasu příslušného orgánu, pokud je takového povolení k výkonu příslušné 

činnosti potřeba (a to i tehdy, jestliže bylo toto povolení , registrace nebo 

souhlas vydány v průběhu zdaňovacího období), 
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 Dále jde o příjmy z pronájmu, z majetku vloženého do obchodního majetku 

poplatníka a o příjmy plynoucí z veškerého nakládání s majetkem vloženým 

do obchodního jmění poplatníka, včetně prodejů cenných papírů. 

 Za příjmy podle tohoto ustanovení se nepokládají příjmy z činností, které lze 

vykonávat pouze na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu 

příslušného orgánu a poplatník toto povolení , registraci nemá. Takové příjmy 

patří do příjmů podle ustanovení § 10 zákona.” (7, s.177-178) 

 

 

2.6.1 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 

 

 Základní rozdělení člení příjmy,  na příjmy z podnikání a příjmy jiné 

samostatné výdělečné činnosti. 

 

Příjmy z podnikání jsou 

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

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní  

     společnosti na zisku. (§7 odst.1 ZDP) 

 

Podnikání v zemědělské výrobě upravuje zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve 

znění pozdějších předpisů, a to v § 2e. 

Živnostenské podnikání je  právně upraveno v zákoně č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Zákon o živnostenském 

podnikání dále v části druhé upravuje členění živnosti na živnosti ohlašovací, mezi 

něž patří živnosti volné, řemeslné a vázané a živnosti koncesované, k jejichž 

provozování je potřeba udělení koncese.  Vazbou k tomu členění je úprava výdajů 

dle §7 odst.7 ZDP.  

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů jsou upraveny samostatnými 

zákony např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém 

poradenství, zák. Č. 254/2000 Sb., o auditorech ajn. 
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Podníkání ve veřejných obchodních a komanditních společnostech je právně 

upraveno Obchodním zákoníkem.  

 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů 

uvedených v §6 ZDP jsou taxativně vymezeny v § 7 odst. 2 ZDP.  

Mezi tyto příjmy patří příjmy autorské – plynoucí na základě smluv o dílech 

literárních, uměleckých, vědeckých, např. příjmy spisovatelů, hudebníků. Příjmy z 

nezávislých povolání, např.  příjmy herců, tanečníků a jiných spoluučinkujících osob.  

Dále příjmy znalců, tlumočníků  a v neposlední řadě příjmy z činnosti insolvenčních 

správců. Samostatně do této části příjmů patří příjmy z pronájmu obchodního 

majetku. 

 

2.6.2 STANOVENÍ DÍLČÍHO ZÁKLADU DANĚ  

 

Dílčím základem daně příjmů z podnikání se rozumí příjmy upravené v §7 

odst. 1 a 2 ZDP snížené o daňově uznatelné výdaje s vyjímkou příjmů z podílu na 

zisku společníků VOS a komplementářů KS (§ 7 odst.2 písm. d)).  Vyjímkou ze 

stanovení základu daně mimo zdanění vymezených příjmů z podnikání nerezidentů   

( § 7 odst.3 ZDP) jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů rozhlasu nebo 

televize, jejichž výše nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč od jednoho plátce. 

Tyto příjmy jsou zdaněny zvláštní sazbou daně. (§ 36 ZDP). 

 

2.6.3 UPLATNĚNÍ VÝDAJŮ 

 

 Podnikatel pro stanovení dílčího základu daně je oprávněn uplatnit snížení 

příjmů o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výdaje může 

uplatnit v prokazatelné výši a neuplatní-li,  může uplatnit v procentní výši z příjmů 

upravené v §7 odst. 7 ZDP.  

 

 V částkách výdajů stanovených procentem z příjmů (procentní výdaje) 

jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosažením příjmů. Způsob 

uplatnění výdajů nelze zpětně měnit. 
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V právní úpravě r. 2011 lze uplatnit tyto procentní výdaje 

a) 80% z příjmů ze zemědělské výroby a z příjmů ze živností řemeslných 

b) 60% z příjmů ze živnosti, vyjma živností řemeslných 

c) 40% z příjmů z jiného podnikání (§7 odst.1 písm. c)), příjmů autorských s vyjímkou 

zdaněných zvláštní sazbou daně (§7 odst. 2 písm. a)) a dále z příjmů vyjmenovaných 

v §7 odst.2 písm. b) až d). 

d) 30% z příjmů z pronájmu obchodního majetku. 

Příjmy dle ZDP do 2004 2005-2008 2009 2010

§ 7 odst.1 písm. a) - zemědělci 50% 80% 80% 80%

§ 7 odst.1 písm. b) - živnosti řemeslné 30% 60% 80% 80%

§ 7 odst.1 písm. b) - živnosti ostatní 30% 50% 60% 60%

§ 7 odst.1 písm. c) -  podnikání podle zvl.předpisů 25% 40% 60% 40%

§ 7 odst.2 písm. a) -  autoří a další práva 25% 40% 60% 40%

§ 7 odst.2 písm. b) -  nezávislá povolání 25% 40% 60% 40%

§ 7 odst.2 písm. c) -  znalci,tlumočníci,rozhodci 25% 40% 60% 40%

§ 7 odst.2 písm. d) -  insolvenční správci 25% 40% 60% 40%

§ 7 odst.2 písm. e) -  pronájem obchodního majetku

Historický vývoj procentních výdajů

do 31.12.2010 neupraveno

Tab. 2.6.3.1 Historický vývoj procentních výdajů 

 

Zdroj: BRYCHTA, Ivan a Lucie RYTÍŘOVÁ. Tabulky a informace pro daně a 

podnikání 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011., DATEV eG, 2010., 

Komora daňových poradců ČR, 2011.  440 s. ISBN 978-80-7357-639-4.  (2, s. 30) 

 

Částku výdajů prokazatelně vynaložených, kterou lze uplatnit k příjmům z 

podnikání do dílčího základu daně upravuje ZDP v § 23 až §33. Z pohledu 

citovaných paragrafů je zřejmé, že se jedná o výdaje uskutečněné – prokazatelně 

vynaložené. V některých případech nelze výdaj uplatnit přímo při jeho vynaložení, ale 

postupně v průběhu několika zdaňovacích období, např. odpisy hmotného, 

nehmotného majetku (§ 26 až §33 ZDP). Vyjímkou je při prokazatelně vynaložených 

výdajích možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, kterou lze uplatnit v fixní, 

taxativně vymezené hodnotě a to za podmínek stanovených v §24 odst. 2 písm. zt) 

ZDP. Blíže bylo toto ustanovení popsáno v kapitole 2.5.3. 
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V souvislosti s podnikáním je častým jevem podnikání manželů, každého z 

nich v jiné podnikatelské činnosti bez vzájemného propojení a obchodování. 

Např.manželka provozuje kadeřnický salón, manžel podniká v oblasti prodeje zdravé 

výživy a provozuje fitcentrum. Oba mohou využívat pro své podnikání majetku ve 

společném jmění manželů. V tomto případě ZDP pohlíží na tyto podnikající manžele 

z hlediska příjmů a stanovení základu daně samostatně. Majetek, který používají k 

podnikání zahrnuje do svého podnikání jeden z nich a v případě, že jej pro svou 

podnikatelskou činnost využívají oba, mohou si v poměru využívání majetku uplatnit 

výdaje prokazatelně vynaložené. Při prodeji tohoto majetku je příjem z prodeje 

zdaněn u toho manžela, který jej zařadil do obchodního majetku. (§7 odst.9 ZDP). 

 

Podnikatelé neuplatňující výdaje procentem z příjmů vedou daňovou evidenci 

(§ 7b ZDP) nebo jsou povinni vést účetnictví. Účetnictví mají povinnost vést 

podnikatelé zapsaní od Obchodního rejstříku, nebo Ti, kteří splnili podmínky,  za 

nichž je povinností přechod z daňové evidence na účetnictví.  Podmínky jsou 

stanoveny v zákoně č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) v platném znění v § 1 odst. 

2 písm. e), přičemž je vycházeno z obratu dle zákona o dani z přidané hodnoty 

včetně příjmů od této daně osvobozených, kdy tento obrat přesáhne hodnotu 25 

miliónů Kč za předcházející kalendářní rok. Přechod z vedení daňové evidence na 

účetnictví  je v ZDP upraven v příloze č. 3. Povinnost vedení účetnictví je podnikateli 

stanovena po období 5 let bez ohledu na snížení obratu pod stanovenou hranici.  

 

Přestože je standartně v ZDP stanoveno pro fyzické osoby zdaňovací období 

– kalendářní rok. Je pro podnikatele vedoucí účetnictví a pro podnikatele podnikající 

v zemědělství možnost vedení hospodářského roku, tento podnikatel pak při 

zdaňování svého příjmu z podnikání postupuje dle § 7 odst. 12 ZDP.  

 

2.6.4 DAŇ STANOVENÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU 

 

Princip tohoto způsobu zdanění příjmů z podnikání mohou využít pouze 

fyzické osoby s příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP. Pouze v tomto případě se 

do příjmů zdaněných paušální částkou zahrnují i úroky z vkladů na běžnému účtu.  
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Daň paušální částkou stanovuje správce daně na základě jeho žádosti. Dalšími 

podmínkami pro naplnění žádosti jsou 

 podnikatel nemá jiné příjmy než shora vymezené 

 podnikatelskou činnost provozuje bez zaměstnanců a spolupracujích osob s 

vyjímkou manželky, současně žádající o stanovení daně paušální částkou a  

roční výše těchto příjmů v předcházejících třech zdaňovacích obdobích 

nepřesáhla 5 miliónů Kč. 

 podnikatel dále nesmí být účastníkem sdružení bez právní subjektivity  a 

nesmí mít jiné zdaňovací období než je kalendářní rok 

 podání žádosti nejpozději do 31.1. kalendářního roku, v němž má podnikatel 

zájem tento způsob zdanění uplatnit. 

 

Daň stanovená paušální částkou nesmí být nižší, než 600 Kč. Splatnost takto 

stanovené daně je nejpozději do 15.12. kalendářního roku. Správce daně stanoví 

daň paušální částkou do 15.5. zdaňovacího období. Je-li daň stanovena paušální 

částkou, nelze se již proti tomuto rozhodnutí o stanovení daně odvolat. 

V žádosti uvede podnikatel předpokládané příjmy a předpokládané výdaje k těmto 

příjmům a další skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou uvedené 

v odst. 2 až 7 §7a ZDP.   

 

2.6.5 DAŇOVÁ EVIDENCE 

 

 Zrušením jednoduchého účetnictví v r. 2004 byla do zákona o daních z příjmů 

doplněna v §7b daňová evidence. Ve své podstatě měla nahradit podnikatelům 

účtujícím v soustavě jednoduchého účetnictví evidenci potřebnou pro stanovení 

základu daně. Daňová evidence na rozdíl od jednoduchého účetnictví je v evidování 

příjmů, výdajů, majetku a závazků mnohem jednodušší. V některých případech se 

však odkazuje na právní úpravu uvedenou v zákoně o účetnictví. (zákon č. 563/1991 

Sb.), zejména u vymezení složek majetku nebo např. u ocenění nakoupených zásob.  

 Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o: 

a) příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

b) majetku a závazcích (§7b odst. 1 ZDP) 
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A) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V DAŇOVÉ EVIDENCI 

 

Při oceňování v daňové evidenci se vychází především z jednotlivých 

ústanovení v ZDP. 

Hmotný majetek §29 ZDP

Pohledávky § 5 ZDP

Úplatně přízený majetek Pořizovací cena

Ostatní majetek Majetek pořízený ve vlastní režii Vlastní náklady

Majetek nabytý dědím Cena zjištěná podle

nebo darem zákona o oceňování

Peněžní prostředky 

a ceniny Jmenovitá hodnota

Při vzniku Jmenovitá hodnota

Při převzetí Pořizovací cena

Majetek

Závazky

 

Tab. 2.6.5.1 Oceňování majetku a závazků daňové evidence 

Zdroj: PILATOVÁ, Jana a KOLEKTIV. Daňová evidence komplexní řešení 

problematiky daňové evidence pro OSVČ. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2011.351 s. 

ISBN 978-80-7263-656-3. (8, s. 22) 

 

Dále v § 7b odst. 3 ZDP stanovuje, co lze do pořizovací ceny v některých 

případech zahrnout, případně jakým způsobem je majetek, neuvedený v tab. 2.6.5.1 

oceněn. Zásoby jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví a ve vazbě 

jakým způsobem byly  podnikatelem nabyty.  

 K poslednímu dni zdaňovacího období je podnikatel povinen zjistit stav zásob, 

hmotného majetku, pohledávek a závazků. O tomto zjištění provede zápis. O 

případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a §25 ZDP. (§7b odst. 4 ZDP) 

Z uvedeného vyplývá, že podnikatel není povinen provádět inventarizaci ve smyslu 

zákona o účetnictví. Pro naplnění zjištění stavu k poslednímu dni zdaňovacího 

období je však nezbytné provést fyzické zjištění stavu zásob, cenin a taktéž provést 

zjištění o zúčtování záloh, evidenci uhrazených a neuhrazených  pohledávek a 

závazků, rovněž o zaevidování nebo případném vyřazení obchodního majetku. 
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B)  STRUKTURA DAŇOVÉ EVIDENCE 

 

 Struktura vedení daňové evidence není ZDP upravena a záleží pouze na 

podnikateli, jakým způsobem ji povede. Pro její vedení se zpravidla využívá modelu 

peněžního deníku pocházejícího z jednoduchého účetnictví. Není však nutné 

dodržovat stanovená pravidla vedení peněžního deníku jednoduchým účetnictvím. 

Podnikateli naopak vyplývá z jiných právních předpisů povinnost příslušné evidence, 

např. evidence denních tržeb při platbách v hotovosti, nebo evidence pro DPH a je 

pro něj vhodnější vést pouze jednu evidenci, splňující obě kriteria.   

 

 Vykazování stavu majetku a závazků k poslednímu dni zdaňovacího období je 

v daňovém přiznání úpraveno v tabulce D přílohy č. 1 

 

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona 

 

Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč. 

Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek

2. Peněžní prostředky v hotovosti [*)]

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech [*)]

4. Zásoby

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček

6. Ostatní majetek [*)]

7. Závazky včetně úvěrů a půjček

8. Rezervy

9. Mzdy

[*)] označené údaje jsou nepovinné 

 

Tab. 2.6.5.2 Tabulka pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci 

Zdroj: Ministerstvo Financí ČR: tiskopis Příloha č. 1 k P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů 

fyzických osob za zdaňovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor č. 18  
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C)  VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE & VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Z POHLEDU ÚČETNÍ 

  

 ZDP svou úpravou daňové evidence zjednodušil povinnosti podnikatelů, pro 

účetní zpracující podklady pro zjištění dílčího základu daně je zpracování této 

evidence mnohdy složitější než vedení účetnictví dle zákona o účetnictví. Zvláště 

vedení daňové evidence podnikatelům s  obratem přibližujícím se k přelomové 

hranici přechodu (25 milionů obratu) je bez kvalitního software téměř nemožné. 

Přehlednost a vykazovatelnost účetnictví je při této výši obratu pro účetní nemalou 

výhodou. Tato skutečnost se promítá nejen do vykazování finanční struktury 

obchodního majetku podnikatele, ale současně do finančních ukazatelů jeho 

hospodaření.  Je však zcela pochopitelná nechuť podnikatelů k vedení účetnictví,  

především z ekonomických důvodů – zdanění neuhrazených pohledávek a  zásob. 

 

 

D)  ARCHIVACE DAŇOVÉ EVIDENCE 

 

 ZDP lhůtu archivování daňové evidence upravuje v § 7b odst. 5, lhůta je 

stanovena na zdaňovací období po dobu vyměřitelnosti daně. Lhůtu vyměření daně 

upravuje v § 148 Daňový řád, základní lhůta činí 3 roky a počíná běžet dnem, v němž 

uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. 

 

2.7 VÝVOJ DANĚ A SNIŽUJÍCÍCH POLOŽEK V LETECH 2007-2012 
 

 Vývoj daně z příjmů je dán především způsobem výpočtu, sazbou, položkami 

snižujícími základ daně a slevami na dani. Způsob výpočtu je měněn v průběhu 

zdaňovacích období uznatelností a neuznatelností daňových nákladů. Do roku 2007 

byla sazba daně z příjmů v ČR klouzavě progresivní  v rozmezí 12% až 32% ze 

základu daně. Počínaje rokem 2008 je stanovena jednotná sazba daně ve výši 15%. 

Progrese je v tomto případě docíleno u příjmů ze závislé činnosti superhrubou 

mzdou, kdy maximální vyměřovací základ je hranicí, kdy daňové zatížení  odpovídá 

mezní sazbě daně.  Srovnání způsobu zdanění je šířeji rozebráno ve čtvrté kapitole 

této práce. Výše sazeb a slev na dani v letech 2007 až 2012 je uveden v 

následujících tabulkách č. 2.7.1. a č. 2.7.2. 
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Daň.pásmo Daň Ze základu 

            od Kč do Kč přesahujícího

I. 0 121200 12%

II. 121200 218400 14544 Kč + 19% 121 200 Kč

III. 218400 331200 33012 Kč + 25% 218 400 Kč

IV. 331200 a více 61212 Kč + 32% 331 200 Kč

I. - IV. 0 a více 15% 0 Kč

SAZBA DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2007 

SAZBA DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2008-2012

Základ daně

Tab. 2.7.1 Sazba daně z příjmů v letech 2007 – 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V přelomovém roce 2008 dochází rovněž k zásadním změnám ve slevách na 

dani a daňovém zvýhodnění na děti. (§ 35ba a §35c ZDP) 

Druh slevy

2007 2008 2009 2010 2011 2012

na poplatníka 7200 24840 24840 24840 23640 24840

na manželku (manžela) 4200 24840 24840 24840 24840 24840

na manželku (manžela) ZTP/P 8400 49680 49680 49680 49680 49680

na invalidního důchodce  s 

invaliditou 1. a 2. stupně 1500 2520 2520 2520 2520 2520

na invalidního důchodce  s 

invaliditou 3. stupně 3000 5040 5040 5040 5040 5040

pro držitele průkazu ZTP/P 9600 16140 16140 16140 16140 16140

na studenta 2400 4020 4020 4020 4020 4020

Sleva na dani 6000 10680 10680 11604 11604 13404

daňový bonus 6000 10680 10680 11604 11604 13404

zvýšená výše - dítě s průkazem  ZTP/P 12000 21360 21360 23208 23208 26808

zvýšená výše - daňový bonus 12000 21360 21360 23208 23208 26808

SLEVY NA DANI

Výše slevy v letech v Kč

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ

 

Tab. 2.7.2 Slevy na dani a daňové zvýhodnění v letech 2007-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.8 PRÁVNÍ PODSTATA DANĚ Z PŘÍJMŮ V SOUHRNU INFORMACÍ   
 

 

 V této kapitole je daňový poplatník seznámen se zdaněním příjmů z podnikání 

a jiné samostatné výdělečné činnosti s vymezením základních pojmů, předmětu 

daně, osvobozením od daně z hlediska právní úpravy. Dále se strukturou daňového 

základu pro stanovení daně z příjmů fyzických osob, možnostmi uplatnění ztráty z 

podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Způsoby uplatnění výdajů na 

dosažení, udržení a zajištění příjmů a to zejména ve vedení daňové evidence, 

procentního uplatnění výdajů, stanovení daně paušální částkou až po příjmy 

zdaněné zvláštní sazbou daně. 

  

Součástí této kapitoly jsou informace o různých způsobech zdanění, 

vyplývajících z daňových strategií vládnoucích stran. Strategie vycházející z různých 

způsobů výběru daně se promítají v této kapitole z teoretické části, např. minimální 

základ daně (§7c, právní úprava r. 2007), nebo společné zdanění manželů (§13a, 

právní úprava r. 2007).  

 

 Pro ilustraci v jednotlivých systémech zdanění jsou informace zpracovány v 

tabulkách, v nichž je uveden např. vývoj sazeb daně z příjmů od r.2007 až po 

současnou právní úpravu, vývoj uplatnění procentních výdajů k stanoveným příjmům 

dle § 7 odst.7 ZDP, nebo vývoj základních slev na dani a daňového zvýhodnění na 

dítě. 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

3. Sociální a zdravotní pojištění podnikajících osob 

 

 Z hlediska podnikatele je sociální a zdravotní pojištění povinnou platbou 

charakteru daňového zatížení, stanovené určitou částkou ze základu daně. Sociální 

pojistné je příjmem státního rozpočtu, zdravotní pojištění je spravováno příslušnou 

zdravotní pojišťovnou. Pojistné na sociální pojištění je určeno na úhradu dávek 

nemocenského, důchodového pojištění a dávek státní politiky zaměstnanosti. Na 

základě pojistného na zdravotní pojištění je hrazena poskytovaná zdravotní péče.  

Právní úprava sociálního a zdravotního pojištění je vymezena několika zákony, 

zejména oblast sociálního pojištění, dále členěného na sociální zabezpečení, 

důchodové a nemocenské pojištění.  Současná právní úprava pojistného vychází z 

obdobné koncepce při změně státního řízení ČR v r. 1989 jako daňová soustava. 

Široký rozsah oblasti sociálního a zdravotního pojištění, z nichž každá má svá 

specifika, je v této práci vymezen na oblast fyzických osob – podnikatelů (OSVČ). 

3.1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

 Sociální pojištění je další povinnou platbou podnikatele, ať již z jeho příjmů z 

podnikání, nebo z mezd vyplacených zaměstnancům – odvod zaměstnavatele. 

Sociální pojištění se člení na pojištění sociální, důchodové a nemocenské, z nichž 

každé je upraveno samostatným zákonem a současně upraveno zákonem 

organizačním – Zákon č. 582/1991 Sb.  o organizaci a provádění socíálního 

zabezpečení. Výjimkou z povinných plateb je pro podnikatele nemocenské pojištění. 

Podnikatel se nemocensky pojišťuje dobrovolně, stanovení procentní sazby 

pojistného z příjmů je dáno zákonem. Pro účely pojistného je podnikatel uváděn 

osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).  

 

3.1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 

 

 Sociální pojistné je upraveno zákony 

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

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

státní sociální politiku zaměstnanosti. 
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 Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, do 31.12.2008 bylo 

nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 54/1996 Sb. 

 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 

 

3.1.2 ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

 Organizací a prováděním sociálního zabezpečení jsou pověřeny Orgány 

sociálního zabezpečení. Mezi něž patří Česká správa sociálního zabezpečení,  

Okresní správy sociálního zabezpečení a příslušná Ministerstva. Právní úprava je 

vymezena zákonem č. 582/1991Sb. v platném znění. Jejím cílem je upravit vztahy, 

úkoly  a povinnosti mezi Orgány sociálního zabezpečení a organizacemi, 

zaměstnanci, OSVČ a občany v oblasti sociálního zabezpečení.   

 

A)  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

 Česká správa sociálního zabezpečení je organizační složkou státu, řízená 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Česká správa sociální zabezpečení mimo jiné 

řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení.  

 Jejím hlavním úkolem je rozhodování a správa v oblasti důchodového 

pojištění. Do její kompetence mimo jiné patří i plnění úkolů při výplatě dávek 

sociálního zabezpečení do ciziny a vedení registru pojištěnců nemocenského a 

důchodového pojištění. Taxativní výčet je vymezen § 5 zákona o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení. 

 

B) OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

 Okresní správy sociálního zabezpečení jsou rovněž organizačními složkami 

státu, podřízené České správě sociálního zabezpečení. Působnost jednotlivých 

okresní správ je ve shodě s dříve vymezenými územními celky – okresy. Pro oblast 

hlavního města Prahy je zřízena samostatná správa – Pražská správa sociálního 

zabezpečení, pro oblast města Brna – Městská správa sociálního zabezpečení Brno. 

Úkoly okresních správ jsou především v oblasti nemocenského pojištění, dále jsou 

pověřeny výběrem pojistného na sociální zabezpečení, pokut a penále. V oblasti 
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důchodového pojištění jsou mimo jiné pověřeny evidencí pro účely důchodového 

pojištění OSVČ a dobrovolně účastných, posuzováním zdravotních stavů a pracovní 

schopnosti občanů, kontrolou dočasných pracovních neschopnosti a dodržování 

lečebných režimů práce neschopnými občany. Vymezení úkolů je uvedeno v §6 

zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 Okresní správy jsou rovněž pověřeny kontrolou záznamů a hlášení, které jsou 

organizace a OSVČ pro účely provádění sociálního zabezpečení vést. Organizace a 

OSVČ jsou v tomto povinny poskytnout jim potřebnou součinnost. Místní příslušnost 

je určena pro organizace sídlem, nebo místem určeným pro evidence mezd, popř.  

je-li organizací fyzická osoba, místem jejího trvalého pobytu, u OSVČ místem 

trvalého pobytu, pro občany platí shodně.  

 

C)  ZAMĚSTNAVATELÉ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 

 

 Zaměstnavatelem se podnikatel stává zaměstnáním prvního zaměstnance, k 

tomuto datu je povinen se zaregistrovat – přihlášení (malé) organizace do evidence 

plátců pojistného. Zaměstnáním se rozumí zaměstnání, zakládající účast na  

pojištění. Dohody o provedení práce do 31.12.2011 nezakládaly účast na pojistném, 

od 1.1.2012 je hranicí pro účast, částka přesahující 10 tisíc Kč v kalendářním měsíci. 

U dohod o pracovní činnosti je limitace stanovena hodnotou zaměstnání malého 

rozsahu. Postavení zaměstnavatele v sociálním zabezpečení je členěno na 

organizaci a malou organizaci. Malá organizace je zaměstnavatel, zaměstnávající do 

25 zaměstnanců, organizací se rozumí zaměstnavatel zaměstnávající 25 a vice 

zaměstnanců. 

 Organizace provádí nemocenské pojištění, včetně výplaty dávek, na něž je 

zákonný nárok. Rozsah úkolů organizace je vymezen § 21 až § 24 zákona o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení.  

 

 Malá organizace provádí úkoly v rozsahu uvedeném v § 33 až § 35 zákona o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení.  Mezi její úkoly patří vést evidenci 

potřebnou pro výplatu dávek, jejím poskytováním je pověřena Okresní správa 

sociálního zabezpečení.  
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D)  OSVČ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 

 

 Správou a výplatou dávek nemocenského pojištění je pověřena Okresní 

správa sociálního zabezpečení. 

 

E)  ZAMĚSTNAVATELÉ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 

 

 Zaměstnavatelé jsou v oblasti důchodového pojištění pověřeni vedením a 

předkládáním záznamů svých zaměstnanců pro účely důchodového pojištění, 

zejména o skutečnostech rozhodných pro nárok na přiznání dávky, jejich výši a 

výplatu. Obsah evidence je upraven §37 zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení.  Další povinností zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění je 

vedení Evidenčních listů, právní úprava je v § 38 zákona o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení. Výčet údajů v evidenčním listu je popsán v odst. 4 

zmiňovaného zákona. Zaměstnavatel vede evidenční list pro každého zaměstnance, 

s vyjímkou starobního důchodce. Evidenční list se zpracovává za každý kalendářní 

rok, případně za dobu kratší. Okresní správě se Evidenční list předává nejpozději do 

30. dubna následujícího kalendářního roku, v případě, že zaměstnání bylo ukončeno, 

do 30 dní od konečného vyúčtování mezd. V jednom vyhotovení je evidenční list 

předložen  zaměstnanci k podpisu a odsouhlašení.  

 Zaměstnavatel, zaměstnávající důchodce má povinnost ohlašovací. Hlášení o 

zaměstnání důchodce je zaměstnavatel povinen oznámit příslušné správě vyplácející 

důchod. 

 

F)  DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OSVČ 

 

 Vedením podkladů pro účely důchodového pojištění OSVČ je pověřena 

Okresní správa. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá údaje evidence 

OSVČ, včetně zaplaceného pojistného nejpozději do 30. září následujícího 

kalendářního roku. Nesouhlasí-li OSVČ s uvedenými údaji, může do 30 - ti dní od 

převzetí požádat o opravu.  
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G)  POVINNOSTI OSVČ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 

 

 Prvotní povinností OSVČ je oznámení dne zahájení nebo ukončení či 

přerušení výdělečné činnosti. V dalším je povinna oznámit skončení nároku na dávky 

sociálního zabezpečení, zánik oprávnění výdělečné činnosti a jiné dle § 48 zákona o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení. OSVČ oznamovací povinnost může 

učinit na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na Živnostenském úřadě na 

předepsaném tiskopise. Oznamovací povinnost má OSVČ nejpozději do 8. dne 

následujícího měsíce,po zahájení. K důchodovému pojištění se OSVČ může přihlásit 

kdykoliv v průběhu kalendářního roku, nejpozději v roce následujícím dnem podání 

přehledu o příjmech a výdajích. Povinnosti spolupracujících osob (§13 ZDP) jsou 

principiálně shodné s povinnostmi OSVČ a z hlediska sociálního zabezpečení jsou 

považovány za OSVČ. 

 

H) ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

  

 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení dále upravuje řízení, 

dle něhož vzniká nebo zaniká nárok na vyplácení dávek nemocenského a 

důchodového pojištění, prokazování a způsob výplaty dávek, náležitosti a termíny 

pro podání žádosti a další úkony potřebné pro provádění sociálního zabezpečení. 

Taxativně vymezeno v Šesté a Sedmé části zákona. Dále se dle tohoto zákona řídí 

udělování a promíjení pokut a penále. 

 

 

3.1.3  POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU

 ZAMĚSTNANOSTI 

 

 Z hlediska právní úpravy, jak již bylo uvedeno se jedná o další ze 

samostatných zákonů upravujících sociální pojištění – zákon č. 589/1992 Sb. 

(ZPSZ). Pojistné podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu, kdy důchodové  

pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a rovněž tvoří samostatnou 

položku příjmů v státním rozpočtu. 
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 Poplatníky pojistného jsou mimo jiných zaměstnavatelé, OSVČ a 

spolupracující osoby (taktéž OSVČ). OSVČ jsou povinny platit pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek  na státní politiku zaměstnanosti formou záloh a následného 

vyúčtování, jsou-li důchodově pojištěni. Pokud se OSVČ přihlásí k nemocenskému 

pojištění, pak vyplývá povinnost placení pojistného na nemocenské pojištění, podle 

zákona o nemocenském pojištění. (č. 187/2006 Sb.) Výdělečná činnost OSVČ může 

být hlavní i vedlejší. Vymezení činnosti je právně upraveno v zákoně o důchodovém 

pojištění. (č.155/1995 Sb,)  

 

A)  ZAMĚSTNAVATELÉ A POJISTNÉ 

 

 „Za zaměstnavatele, jako poplatníka pojistného se považuje každý, kdo 

zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, který patří do okruhu poplatníků 

pojistného. (§3 odst.1 písm. b) ZPSZ)” (14,s.26).  Pojistné je stanoveno za rozhodné 

období a ze zjištěného vyměřovacího základu procentní sazbou. Zaměstnavatel je 

povinen odvádět pojistné za zaměstnavatele a za zaměstnance. Vyměřovacím  

základem pojistného zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z 

příjmů s vyjímkou uvedenou v §5 odst.2 ZPSZ. “ Vyměřovací základ se stanoví 

zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro zaměstnavatele. Vyměřovacím základem 

zaměstnavatele je úhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců (§5a ZPSZ). 

Vyměřovací základ se zjišťuje jen u zaměstnanců účastných nemocenského nebo 

důchodového pojištění. Vyměřovacím základem je úhrn započitatelných příjmů 

zúčtovaných do rozhodného období. Rozhodným období je u zaměstnanců 

kalendářní měsíc (§6 ZPSZ).” (14, s.38)  Započitatelnými příjmy se rozumí příjmy 

zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, které nejsou osvobozeny od daně a 

nepatří mezi příjmy, nezahrnující se  do vyměřovacího základu pro pojistné.  
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Koho se týká Celkem Nemocenské Důchodové Příspěvek

pojištění pojištění na státní

politiku

zaměstnanosti

Zaměstnavatelé nemocensky

pojištěných zaměstnanců 25% 2,3% 21,5% 1,2%

Malí zaměstnavatelé 

nemocensky pojištěných 26% 3,3% 21,5% 1,2%

zaměstnanců

zaměstnanci nemocensky

pojištěni 6,5% 0,0% 6,5% 0,0%

zaměstnanci důchodově

pojištěni 6,5% 0,0% 6,5% 0,0%

OSVČ bez nemocenského

pojištění 29,2% - 28,0% 1,2%

OSVČ s nemocenským

pojištění 31,5% 2,3% 28,0% 1,2%

Osoby dobrovolně účastné

důchodového pojištění 28,0% - 28,0% -

2,3% / 2,3%

Zahraniční zaměstnanci 30,3% - 28,0% -

Sazby pojistného v roce 2012

Tab. 3.1.3.1 Sazby pojistného v roce 2012 

Zdroj: BRYCHTA, Ivan a Lucie RYTÍŘOVÁ. Tabulky a informace pro daně a 

podnikání 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011., DATEV eG, 2010., 

Komora daňových poradců ČR, 2011.  440 s. ISBN 978-80-7357-639-4. (2) 

 

B) OSVČ POPLATNÍKEM POJISTNÉHO 

 

 OSVČ je poplatníkem pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, je-li účastna důchodového pojištění. Nemocenského 

pojištění, přihlásí-li k jeho placení. Vymezení samostatné výdělečné činnosti je v §9 
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zákona o důchodovém pojištění (DP), výčet je obdobný § 7 ZDP s tím, že zde patří i 

osoby, jimž je příjem zdaněn zvláštní sazbou daně. „Do daňového základu se budou 

od roku 2012 zahrnovat odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných 

majetkových práv a odměny za užití téhož díla dosažené po 1. lednu 2012, jde-li  o 

druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. 

lednem 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009. “ (15, s. 

52). Rozhodným obdobím pro OSVČ je kalendářní rok. Po skončení kalendářního 

roku je OSVČ povinna podat přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává do 

30. dubna následujícího kalendářního roku, je-li OSVČ prodloužena lhůta pro podání 

daňového příznání k dani z příjmů, pak je lhůta prodloužena do 30. července. Zákon 

o DP dále rozděluje samostatnou výdělečnou činnost na vedlejší nebo hlavní. Za 

hlavní je považována činnost, při které OSVČ nevykonává jinou činnost, která by jí 

zakládala účast na pojistném, případně je z účasti na pojistném vyňata. Za OSVČ 

vykonávající vedlejší činnost jsou považováni zejména podnikatelé, kteří jsou 

současně zaměstnáni, studenti, starobní důchodci a OSVČ na rodičovské dovolené.  

 

 Vyměřovacím základem pojistného je 50% základu daně z příjmů dle §7 ZDP 

po úpravě dle §5 a §23 ZDP. Je-li takto vyměřovací základ nižší než minimálně 

stanovený základ, vychází se pro stanovení odvodu pojistného z minimálního 

základu. Pro stanovení měsíčního vyměřovacího základu je roční vyměřovací základ 

poměrován kalendářními měsíci, v nichž OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou 

činnost, alespoň po část měsíce. Takto stanovený měsíční vyměřovací základ je dále 

považován výchozím vyměřovacím základem pro stanovení záloh odvodu pojistného 

na následující období, není-li nižší než minimální vyměřovací základ. Stanovení 

měsíčního vyměřovacího základu je potřebné rovněž při rozdělení činností na  hlavní 

a vedlejší vykonávané v průběhu kalendářního roku a při stanovení podmínky účasti 

na pojistném v případě vedlejší činnosti. Stanovení rozhodné částky pro účast na 

důchodovém pojištění je upraven v § 10 odst. 2 DP. (§5b ZPSZ) 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Výše rozhodné částky v Kč 48334 51744 56532 56901 59374 60329

Měsíční rozhodná částka 4028 4312 4711 4742 4948 5028

roční výše v Kč 61140 64680 70668 71136 74220 75420

Měsiční výše v Kč 5095 5390 5889 5928 6185 6285

Minimální měsíční pojistné 1491 1596 1720 1731 1807 1836

roční výše v Kč 24168 25872 28272 28452 29688 30168

Měsiční výše v Kč 2014 2156 2356 2371 2474 2514

Min.záloha měsíčně 597 639 688 693 723 735

roční výše v Kč 486000 1034880 1130640 1707048 1789280 1206576

Měsiční výše v Kč 40500 86240 94220 142254 149107 100548

Záloha měsíčně 11988 25528 27513 27693 43345 29763

Maximální vyměřovací základy 

Vývoj vyměřovacích základů v letech 2007 až 2012

Rozhodná částka pro účast na pojistném 

Minimální vyměřovací základy 

Pro hlavní činnost

Pro vedlejší činnost

 

Tab. 3.1.3.2  Vývoj vyměřovacích základů OSVČ v letech 2007-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 OSVČ platí pojistné ze stanoveného vyměřovacího základu zálohově měsíčně 

nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zaplacená částka zálohy 

nebo doplatku pojistného musí být nejpozději k tomuto datu připsána na účet Okresní 

správy sociálního zabezpečení. Vyúčtování zaplacených záloh je součástí přehledu o 

příjmech a výdajích. Doplatek vyplývající z přehledu je OSVČ povinna uhradit 

nejpozdějí do 8 dní od termínu pro podání přehledu. Vyplyne-li z přehledu přeplatek, 

lze tento započíst na budoucí zálohy nebo vrátit nemá-li OSVČ nedoplatek. “OSVČ 

hlavní je povinna platit zálohy na všechny měsíce, v nichž je považována za OSVČ, 

s vyjímkou měsíců, v nichž po celou dobu, po kterou byla v kalendářním měsíci 

OSVČ, pobírala nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského 
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pojištění OSVČ; za takové měsíce neplatí“ (15, s.69) Zálohy pojistného, pojistné a 

vyměřovací základy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. Do termínu podání přehledu 

platí OSVČ zálohy stanovené vyměřovacím základem z předchozího období. 

S účinností od 1.1.2012 si OSVČ může určit výši zálohy na důchodové pojištění (§ 

14b ZPSZ). Nejnižší výše zálohy pojistného je stanovena vyměřovacím základem 

minimálním nebo stanoveným posledním podaným přehledem, OSVČ si může určit 

výši zálohy vyšší než stanovené, dále má možnost zaplatit si důchodové pojištění na 

celé období dopředu. OSVČ vykonávající vedlejší činnost nesmí být účastna 

nemocenského pojištění, ani si na ně platit zálohy. V případě placení záloh na 

nemocenské pojištění, nelze považovat vykonávanou činnost za vedlejší, pouze za 

hlavní. OSVČ se stanovenou daní paušální částkou (§7a ZDP) je vyměřovací základ 

stanoven z předpokládaných příjmů a výdajů, z nichž je vypočtena daň. (§14 - §14c 

ZPSZ) 

 

 

Příklad č. 1 

OSVČ v roce 2011 vykonává hlavní činnost po dobu 12 kalendářních měsíců, platí 

minimální zálohy ve výši 1807,- Kč, od měsíce dubna 2011, za první 3 měsíce platila 

minimální zálohu ve výši 1731,- Kč, dílčí základ daně z příjmů za rok 2011 z příjmů 

dle §7 činí  

 

a) 120000 Kč 

b) 300000 Kč 

c)   48000 Kč 

d) ztráta ve výši  – 25000 Kč 

 

pojistné , vyrovnání a záloha činí v případě 

 

a)  vypočtené pojistné  [(120000 ∙ 50%) ≤ (74220)
1) 

∙ 
 
29,2%]    21673 Kč 

 zaplacené zálohy    [(1807∙9) +(1731∙3)]   21456 Kč 

 doplatek      [(21673-21456) ]        217 Kč 

                                            
1)

 Minimální roční vyměřovací základ pojistného pro rok 2011, viz tabulka č. 3.1.3.2 
2)

 Minimální záloha pojistného pro rok 2012 viz tabulka č. 3.1.3.2 
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 nová záloha          18362) Kč 

 

b) vypočtené pojistné         43800 Kč 

 zálohy           21456 Kč 

 doplatek          22344 Kč 

 vypočtená nová záloha [(300000
 
∙ 50%) : 12]    125003)Kč 

           [(12500 ∙
 
29,2%)]        3650 Kč 

Stanovení pojistného v případě základu daně c) a d) je shodné s pojistným v případě 

a). 

 

Příklad č. 2 

Příklad vychází ze stejného zadání s vyjímkou  

1. OSVČ byla nemocensky pojištěná a pobírala nemocenské dávky po dobu 7 až 9 

měsíce r. 2011. 

2. OSVČ vykonávala hlavní činnost do 5. měsíce r.2011, od 6. měsíce byla souběžně 

se samostatnou výdělečnou činností zaměstnána. Zálohy OSVČ zaplatila za 5. 

měsíců. 

 

Pojistné a zálohy  

případ č. 1 

a)  vypočtené pojistné   

[(120000
 . 
50%) = 60000 ≥ (6185

4)
 ∙

 
9)];  [60000 ∙29,2%]   17520 Kč 

     zaplacené zálohy         21456 Kč  

     přeplatek             3936 Kč 

     záloha 2012           1836 Kč 

 

b) pojistné a doplatek bude ve shodné výši s příkladem č. 1 b) 

     nová záloha            4867 Kč 

 

c)  vypočtené pojistné [(48000 ∙ 50%)≤ 55665 ∙ 29,2%]   16255 Kč 

                                            

 
3) 

 Měsíční vyměřovací základ pojistného 

4)  
Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2011 viz tabulka č. 3.1.3.2  
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     přeplatek             5201 Kč 

     záloha 2012          1836 Kč 

d)  pojistné a přeplatek bude shodné jako v případě c) 

 

Případ č. 2 

Vykonávání výdělečné činnosti 5 měsíců hlavní a 7 měsíců vedlejší 

a) vypočtené pojistné 

 ᶲ měsíční daňový příjem  10000 Kč 

 hlavní 5 měsíců   50000 Kč;  vyměřovací základ 25000 Kč 

 vedlejší 7 měsíců  70000 Kč;  vyměřovací základ     35000 Kč 

 

 dílčí vyměřovací základ hlavní činnost  [(6185 ∙ 5)] 30925 Kč 

     vedlejší činnost  [(2474 ∙7)] 17318 Kč 

 minimální vyměřovací základ   [(30925+35000)] 65925 Kč  

 pojistné               [(65925 ∙ 29,2%)] 19251 Kč 

 nedoplatek pojistného   [19251-((1731∙3)+(1807∙2)] 10444 Kč 

 záloha 2012     [(35000:7)]    1460 Kč     

 

b) vypočtené pojistné je ve shodné výši s  příkladem č. 1 b)  

    doplatek pojistného       34993 Kč 

    záloha 2012 je ve shodné výši s  příkladem č.1 

 

c) výpočtené pojistné 

minimální vyměřovací základ     30925 Kč 

       pojistné      [(30925 ∙ 29,2%)]   9031 Kč 

        záloha 2012        se neplatí 

d)  pojistné a záloha bude shodné s  případem c). 

 

 OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné při vykonávání vedlejší činnosti v 

případě nesplnění  podmínky rozhodného příjmu5). Dosáhne-li OSVČ vyššího 

základu daně, než je maximální výměrovací základ platí pojistné z výše minimálního 

                                            
5) 

Výše rozhodného příjmu viz tabulka č. 3.1.3.2 
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základu. V případě souběhu příjmů ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti 

se pro stanovení maximálního vyměřovacího základu příjem sčítá a pojistné se platí 

do výše stanovené maximálním vyměřovacím základem. Zálohy nemusí platit OSVČ 

od kalendářního měsíce, kdy doloží Okresní správě sociálního zabezpečení 

potvrzení zaměstnavatele o dosažení maximálního vyměřovacího základu pro 

pojistné. (§15a odst.7 ZPSZ). 

 

C) PENÁLE 

 

 Penále činí 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, nebylo-li 

pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce. (§20 

ZPSZ). OSVČ může podat žádost o placení doplatku pojistného a penále ve 

splátkách. Rozhodnutím může na písemnou žádost Okresní správa sociálního 

zabezpečení splátkování povolit, nejdéle na lhůtu 36 měsíců. (§20 ZPSZ). „Po vstupu 

do EU (od 1.května 2004) se prominuté penále považuje za veřejnou podporu. 

Prominout penále lze do výše veřejné podpory de minimis, která od 1. ledna 2007 

činí 200000 euro. Do této částky se započítávají všechny veřejné podpory de 

minimis, které byly poskytnuty v posledních 3 letech (v roce podání žádosti a 

v předchozích 2 letech)“ ( 15, s.119) 

  

3.1.4 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

 

 Nemocenské pojištění upravuje zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění. Zákon o nemocenském pojištění (ZNP) upravuje nemocenské pojištění 

zaměstnanců a OSVČ. “Zákon o NP neupravuje placení pojistného na nemocenské 

pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění platí zaměstnavatelé spolu s pojistným 

na důchodové pojištění a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. OSVČ platí  

od 1. ledna 2009 pojistné na NP a na důchodové pojištění zvlášť. Placení pojistného 

upravuje ZPSZ.” (16,s.12) 

 

A) ÚČAST OSVČ NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 

 

 OSVČ je učastna nemocenského pojištění na základě podané přihlášky. 

Vykonává-li OSVČ více samostatných výdělečných činností, např. vlastní podnikání 
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a podnikání spolupracující osobou u manžela je pojištěna ze všech činností jen 

jednou. (§12 ZNP). Pojistné vzniká dnem uvedeným v přihlášce nebo nejdříve dnem 

podání přihlášky. Zaniká dnem uvedeným v odhlášce, prvním dnem kalendářního 

měsíce, v němž nebylo pojistné zaplaceno včas, případně v nižší částce a z důvodů 

uvedených v §13 ZNP. 

 

B) DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

 

 Nemocenské 

 Peněžitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné 

 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 

OSVČ z nemocenského pojištění má nárok na dávku nemocenského a peněžité 

pomoci v mateřství. Ostatní dávky přísluší pouze zaměstnancům. 

 

C) ROZHODNÉ OBDOBÍ, DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD A DÁVKY 

 

„ U OSVČ je rozhodným obdobím vždy 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku 

na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství. Od dnů rozhodného období se 

odečítají všechny dny kalendářních měsíců: 

 Za které se neplatí pojistné na NP (neplatí se za ty měsíce, v nichž po celý 

kalendářní měsíc pobírala OSVČ nemocenské nebo peněžitou pomoc 

v mateřství z pojištění OSVČ); 

 Ve kterých nebyla OSVČ účastna NP OSVČ.“ (16, s. 69) 

Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se rozhodné období vydělí počtem 

kalendářních dní rozhodného období, snížený o počet dní vyloučených dní. (§18 

odst.1 ZNP). Pro výpočet dávek se denní vyměřovací základ upravuje dle redukční 

hranic stanovených v  § 21  a § 22 ZNP.  
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rok 2010 2011 2012

Limit "A" 791 825 838

Limit "B" 1186 1237 1257

Limit "C" 2371 2474 2514

od 0 do limitu "A" 90% 90% 90%

od  limitu "A" do limitu "B" 60% 60% 60%

od  limitu "B" do limitu "C" 30% 30% 30%

nad limit "C" 0% 0% 0%

od 0 do limitu "A" 90%,100% 100% 100%

od  limitu "A" do limitu "B" 60% 60% 60%

od  limitu "B" do limitu "C" 30% 30% 30%

nad limit "C" 0% 0% 0%

Výše nemocenského z redukovaného DVZ 60% 60% 60%

Výše mateřské z redukovaného DZV 70% 70% 70%

Limity, redukce,výše dávek

LIMITY PRO REDUKCI ČÁSTEK DZV

pro peněžitou pomoc v mateřství

pro nemocenské

REDUKCE ČÁSTEK DZV

 

Tab. 3.1.4.1 Limity, redukce, výše dávek v nemocenském pojištění 

 

Zdroj: BRYCHTA, Ivan a Lucie RYTÍŘOVÁ. Tabulky a informace pro daně a 

podnikání 2012. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012., DATEV eG, 2012., 

Komora daňových poradců ČR, 2012.  440 s. ISBN 978-80-7357-729-2. (3) 

 

 “OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění jako OSVČ alespoň po 

dobu 3 měsíců, aby jí mohl vzniknout nárok na nemocenské. Splnění podmínek 

nároku na nemocenské se vždy zjišťuje ke dni vzniku pracovní neschopnosti.” (16, 

s.87 ).  Nárok na nemocenské vzniká 22. kalendářním dnem trvání pracovní 

neschopnosti, podpůrčí doba u nemocenského činí 380 kalendářních dní. (§26 ZNP) 
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Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství OSVČ je účast na 

pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede 

dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. (§ 32 a § 34 ZNP). Kromě splnění 

první podmínky je pro nárok, druhou podmínkou účast na pojištění v posledním roce 

přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou alespoň 180 kalendářních dní. Délka 

podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství standartně činí 28 týdnů. (§ 33 ZNP) 

 

C) OSTATNÍ USTANOVENÍ ZNP 

 

 V další části ZNP upravuje režimy dočasně práce neschopných, povinnosti 

lékařů, zdravotních zařízení  pro přiznání dávek nemocenského pojištění, kontroly 

režimů, a jiná ustanovení. Výplata dávek je upravena § 110 ZNP, dávky se vyplácejí 

nejpozději do 1 měsíce, v němž byl doklad stanovený § 109 ZNP, např. nemocenský 

lístek doručen Okresní správě sociálního zabezpečení.(§110 odst.3 ZNP) 

 

3.1.5. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 

 

 Důchodové pojištění upravuje Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 

(DP).  Tento zákon upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí 

živitele.  (§1 odst.1 DP). Z důchodového pojištění se poskytují důchody 

 starobní 

 invalidní 

 vdovský a vdovecký 

 sirotčí 

 

DP upravuje podmínky vzniku nároku, základní pojmy, dobu pojištění, účast na 

pojištění a jiné náležitosti v souvislosti s důchodovým pojištěním.  

 ZPSP vychází z podmínek upravených DP pro OSVČ, zejména ve vymezení 

pojmů,  v oblasti účasti na pojistném, v ustanoveních upravujících vymezení 

samostatné výdělečné  činnosti, apod. 

 Vymezení pojištění OSVČ je upraveno v § 9 a § 10 DP. Pojištění je účastna 

OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR nebo v jiném 

státě pokud má OSVČ oprávnění k výkonu takového činnosti. (§9 odst.1 DP). 
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Vedlejší samostatná výdělečná činnosti je upravena v §9 odst.6 DP. Za 

vedlejší činnost může být považována výdělečná činnost, jestliže OSVČ není 

účastna nemocenského pojištění a plyne jí pojištění z jiné účasti, nebo nároku dávek 

sociálního zabezpečení, např. zaměstnání, důchod. V případě, že účast na 

nemocenském pojištění trvá po část měsíce je výdělečná činnost v tomto měsíci 

považována za činnost hlavní. Za hlavní činnost jsou považovány výdělečné činnosti 

OSVČ ty, které nelze považovat za činnosti vedlejší. (§ 9 odst.9 DP). Účast na 

pojistném OSVČ je po dobu konání hlavní výdělečné činnosti. V případě vedlejší 

činnosti, jak již bylo dříve uvedeno, překročením rozhodné částky nebo dobrovolnou 

účastí. Účast OSVČ na pojistném zaniká 31. prosince kalendářního roku, ve kterém 

byly splněny podmínky účasti dle § 10 odst. 1 až 3, nebo v měsíci, kdy OSVČ 

přechází z činnosti hlavní na vedlejší a není z vedlejší činnosti účastna důchodového 

pojištění, popř. z důvodů uvedených v § 10 odst.6 DP. Každý kalendářní rok je 

posuzován samostatně.  

Výše důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry, základní je 

stanovena pevnou částkou a procentní sazbou z výpočtového základu. Od 30.9.2011 

došlo ke změně výpočtového základu, který je vymezen § 16 DP, z čehož vyplývá, 

že osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů 

za rozhodné období, snížených o počet vyloučených dní. (§ 16 odst.1 DP). 

V dalším DP určuje dobu pojištění pro vznik jednotlivých důchodů, osoby jimž 

nárok na důchod přísluší a jiné.  

 

3.2 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

 Princip pojištění pro OSVČ je obdobný s pojistným na sociální zabezpečení s 

různými  vyjímkami. 

 Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění (ZVZP) a dále zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZPZP). “Veřejné 

zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo 

částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo 

zlepšovat jeho zdravotní stav.” (4, s.17) Zdravotní pojištění je prováděno zdravotními 

pojišťovnami. Pojištění je pro všechny osoby povinné s taxativně vymezenými 
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vyjímkami v ZVZP, např. dlouhodobý pobyt v cizině. Každý pojištěnec má právo si 

vybrat zdravotní pojišťovnu. Změnit zdravotní pojišťovnu lze jednou za 12  měsíců k 

1.1. následujícího kalendářního roku. Podání přihlášky k jiné zdravotní pojišťovně je 

vázáno lhůtou nejpozději 6 měsíců před dnem změny. Oznamovací povinnost platí i 

v případě změny pojišťovny, OSVČ při změně pojišťovny je povinna mimo jiné 

předložit doklad o výši záloh na pojistné. Lhůta pro oznámení veškerých úkonů je 8 

denní.  

3.2.1 PLÁTCE POJISTNÉHO 

 

Plátcem pojistného  je podle zákonů zdravotního pojištění 

 zaměstnavatel 

 stát 

 pojištěnec 

Mezi pojištěnce, kteří si platí zdravotní pojištění sami za sebe patří OSVČ. 

 

3.2.2 PLACENÍ POJISTNÉHO 

 

 Výše pojistného je stanovena 13,5% z vyměřovacího základu. Vyměřovací 

základ pojistného OSVČ je stanoven 50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji ve shodě s  

dílčím základem daně dle §7 ZDP. Vyjímky stanovené ZPSZ pro vyměřovací základ 

platí současně pro zdravotní pojištění. Shodné je rozhodné období, oznamovací 

povinnosti včetně termínu podání přehledu. Záloha na zdravotní pojištění je splatná 

do 8. dne následujícího kalendářního měsíce, přípisem na účet příslušné zdravotní 

pojišťovny. Doplatek pojistného je splatný do 8. dne následujícího po podání 

přehledu nebo ode dne ve kterém měl být přehled podán.  

 Pro OSVČ platí obdobné podmínky pro pojistné, jako u pojistného na sociální 

zabezpečení. Pro účely zdravotního pojištění se činnosti nerozdělují na činnosti 

hlavní a vedlejší, ale určením povinnosti platit pojistné z minimálního základu. Na 

rozdíl od pojistného na sociální zabezpečení je výčet vynětí z minimálního 

vyměřovacího základu širší. 

 “Minimální vyměrovací základ  neplatí pro OSVČ: 

 za kterou je plátcem pojistného i stát,  
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 která je zároveň zaměstnána a v zaměstnání platí pojistné vypočtené alespoň 

z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,  

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

nebo nejméně 2 děti do 15 let věku, 

 která je osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a 

jsou jí poskytovány mimořádné výhody II. a III. stupně podle právních předpisů 

o sociálním zabezpečení,  

 která měla v době pracovní neschopnosti nárok na výplatu nemocenského 

nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ, 

 která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje 

pro jeho přiznání podmínku potřebné doby zaměstnání (pojištění).” (4, s.107) 

 

 

vyměřovací měsíční 

období roční měsíční měsíční roční roční základ záloha

2007 120834 10069,5 1360 16313 486000 5468

2008 129360 10780 1456 17464 1034880 11643

2009 141330 11777,5 1590 19080 1130640 12720

2010 142254 11854,5 1601 19205 1707048 19205

2011 148440 12370 1670 20040 1781280 20040

2012 150822 12568,5 1697 20361 1809864 20361

Maximální a minimální 

Minimální  Maximální 
Minimální pojistné

vyměřovací základy a pojistné

vyměřovací základ v Kč

Tab. 3.2.2.1 Vyměřovací základy a pojistné 

Zdroj: ČERVINKA,  Tomáš. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a 

OSVČ s komentářem a příklady 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 175 s. ISBN 

978-80-7263-731-7. (4) 

 

Penále a pokuty ve zdravotním pojištění jsou řešeny obdobou pojistného na 

sociální zabezpečení. Penále je ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. Na placení dluhů lze sjednat s příslušnou zdravotní pojišťovnou splátkový 

kalendář, výše penále se na rozdíl od sociálního pojištění nemění. 
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3.3 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PODNIKÁNÍ V SOUHRNU  
 

 Sociální a zdravotní pojištění je ve své podstatě daňovou platbou, která je od 

daně rozdílná v tom, že je přímo určena ke krytí cílených výdajů ve veřejném 

rozpočtu. Třetí kapitola této práce se zaměřila na poskytnutí informací z oblastí 

výběru plateb na pojistné, stanovení vyměřovacích základů a poskytnutí dávek pro 

podnikatele.  

  

Oblast sociálního pojištění je v této části práce vymezena sociálním, 

důchodovým a nemocenským pojištěním. Hlediskem seznámení ze základními 

pojmy, praktickým příkladem výpočtu platby na sociální pojištění se stanovením 

budoucích záloh na pojistné. V dalším, vymezením povinností podnikatele a úkoly 

Správ sociálního zabezpečení, počínaje registračními povinnosti po možnost 

podmínek úhradu dluhu na pojistném formou splátkování. Nahlédnutím do 

ustanovení upravujících, podnikatele zaměstnavatelem, včetně členění na malou 

organizaci a organizaci. V nemocenském pojištění je záměrem této kapitoly sdělit 

podnikateli podmínky plateb na pojistné a nárokování nemocenských dávek, s 

uvedením podmínky dobrovolnosti s příhlášením k tomuto pojistnému. Mimo jiné jsou 

v této části kapitoly uvedeny nároky na dávky, hrazené z  nemocenského pojištění 

pro podnikatele, odlišující se od dávek nemocenského pojištění vypláceného 

zaměstnavatelem.  

 

Oblast zdravotního pojištění v této kapitole se zabývá vymezením základních 

pojmů a z hlediska příbuznosti výběru pojistného, na vymezení rozdílů, plynoucích z 

jednotlivých právních úprav.  

 

Minimální a maximální vyměřovací základy pojistného v   období 2007 - 2012  

z pohledu sociálního i zdravotního pojištění, limity, redukce a výše dávek v 

nemocenském pojištění a sazby pojistného v sociálním zabezpečení,  platné v roce 

2012 zobrazují  přehledné tabulky této kapitoly. 
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4. Vliv daně a pojistného na podnikatelský plán v 

letech 2007 - 2011  

 

 S cílem vyhodnotit vliv daně v jednotlivých zdaňovacích obdobích jsou z 

podnikatelského plánu vybrány potřebné informace, podnikatelský plán tak není 

součástí práce, nýbrž pouze jejím podkladem pro zjišťování. Vymezení informací,  

čerpaných z podnikatelského plánu je sestaveno především v členění potřebném pro 

daňové účely. Podnikatelský  plán, vyhotovený v roce 2006 pro období 2007-2011, je 

sestaven ve vazbě na stávající systém zdanění, platný v roce 2007 a nepředpokládá 

se v něm změna pro následující zdaňovací období. Výpočet daně z příjmů a 

pojistného za jednotlivá období je stanoven podle platných předpisů v jednotlivých 

letech. Vliv změny daňového systému se pak promítá ve výši daně stanovené v 

podnikatelském plánu a skutečně vypočtené. 

 

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELI A PODNIKATELSKÉM PLÁNU 
 

4.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELI 

 

 Podnikatel Josef Novák podniká od 1.6. 2000, je plátcem dph, náplní činnosti 

je velkoobchodní prodej a koupě zboží v dále nezměněném stavu – předmětem 

obchodu je prodej válcované oceli. Ocelové plechy jsou nakupovány ve stanoveném 

rozměru,  a takto dále prodávány zákazníkům. Tato činnost byla do konce roku 2006 

vykonávána za spolupráce manželky. Manželka mimo spolupráce u manžela,  

podniká v kadeřnictví.  

Dále byl p. Josef Novák společníkem ve společnosti WERT s.r.o., od r. 2003, kdy v 

roce 2006 se dohodl na vystoupení ze společnosti a bude mu vyplacen vypořádací 

podíl. V roce 2006 manželka otěhotněla a v červenci 2007 očekávají prvního 

potomka. Na základě této skutečnosti se manželka rozhodla ukončit činnost 

spolupracující osoby k 31.12.2006, přerušit své podnikání k 30.4.2007 a nastoupit na 

mateřskou dovolenou. Manželé vlastní rodinný dům, ve kterém mají trvalé bydliště, v 

přízemí rodinného domu jsou nebytové prostory, část nebytových prostor byla 

pronajata nájemci, za účelem prodeje textilu, nájem skončil k 31.12.2006, v druhé 



 

51 

 

části nebytových prostor manželka podnikatele provozuje kadeřnictví. Rodinný dům 

byl vložen do obchodního majetku podnikatele.  V uvolněných nebytových 

prostorech, chce podnikatel založit restauraci, k čemuž sestavuje podnikatelský plán. 

V případě schválení podnikatelského plánu se získáním zdroje financování, 

podnikatel zvažuje založení sdružení se svým bratrem, které by dále zajišťovalo jeho 

původní podnikatelské aktivity, s podílem 50% na příjmech a výdajích. 

 

 

4.1.2 INFORMACE Z PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

 

A) PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

 

Podnikatel Josef Novák chce svým potenciálním zákazníkům restaurace 

nabídnout stravování se zaměřením na tradiční českou kuchyni s občasnou 

nabídkou celosvětové kuchyně. V polední době bude svým zákazníkům nabízet 

menu. V okolí rodinného domu se nenacházejí jiné restaurace, nejbližší restaurace je 

vzdálena 5 km, což je pro podnikatele konkureční výhodou. Dále se v okolí nachází 

kancelářské budovy, kdy se předpokládá zájem potenciálních zákazníků o 

stravování, což bylo potvrzeno z provedeného průzkumu dané lokality. 

 

B) FINANČNÍ PLÁN
6)

  

  

Počáteční investice spočívá  

a) v rekonstrukci stávajících prostor na prostory  

 kuchyně a přípravny  

 skladu zásob 

 restaurace, kapacita 40 míst + 6 míst u barového pultu 

 WC pro hosty, pro personál bude využito stávající WC a šatna 

 Změny rozvodu energie a vzduchotechniky 

b) v pořízení  

 zásob 

                                            
6) 

Hodnoty uvedené ve finančním plánu a dalších údajích pro výpočet vlivu daňové strategie jsou uvedeny bez DPH, 

předpokládá se samostatné vypořádání dph bez vlivu na stanovené údaje.   
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 vybavení  

 software a internetové sítě 

c) prvotní marketingové náklady 

Předpokládané celkové investiční náklady dle rozpočtu 1 850 000 Kč.  

Dále podnikatel předpokládá pořízení dodávkového automobilu v roce 2009. 

 

Doba návratnosti a zdroje financování 

Podnikatel plánuje krytí investice ve výši 850000 Kč z vlastních zdrojů, 

1000000 Kč cizím zdrojem - střednědobým bankovním úvěrem s úrokovou mírou 

10% p.a. se splatností 5 let. Předpokládaná doba návratnosti investice je stanovena  

na 5 let. 

 

Předpokládané provozní měsíční náklady 

a) fixní náklady (administrativní, pojištění, úroky, odpisy7), finan.rezerva)    

∑ 27800 

b) variabilní náklady (suroviny, mzdy, pojistné8), energie, ostatní služby, materiálové  

    výdaje)         ∑ 256500 

c) celkové náklady        ∑ 284300 

 

Předpokládané měsíční tržby 

a) při reálné variantě – využití kapacity restaurace 25%  ∑316400 

 

Předpokládaný zisk      

a) měsíční         ∑32100 

b) roční         ∑385200 

c) měsíční zisk snížený o  splátku úvěru  (16700)   ∑ 15400 

d) roční zisk snížený o  splátku úvěru     ∑ 184800 

 

Překládaný nárůst příjmů  

Podnikatelský plán předpokládá 15% nárůst příjmů oproti předchozímu období, 

                                            
7)

  Odpisy zařízení budou pro záměr práce stanoveny samostatně v části §23 ZDP, odpisy rodinného domu jsou součástí 

výdajů ze sdružení 

8)
 Pojistné zaměstnanců, pojistné OSVČ bude stanoveno samostatně 
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 současně předpokládá zvýšení variabilních nákladů o shodné procento. 

 

 

Předpokládaná realizace 

Předpokládaná doba rekonstrukce je stanovena na období 6 měsíců, zahájení 

provozu restaurace se předpokládá k 1.7.2007. 

 

 

 

období 2007 2008 2009 2010 2011

PŘÍJMY - tržby 1898400 3986600 4186000 4395300 4615000

variabilní náklady 1539000 3231900 3393500 3563200 3741300

fixní náklady 153600 153600 153600 153600 153600

vynaložené daňové náklady 628200 0 0 0 0

∑  DAŃOVÉ VÝDAJE 2320800 3385500 3547100 3716800 3894900

splátka úvěru 200400 200400 200400 200400 200400

finanční rezerva 90000 180000 180000 180000 180000

odpisy 30000 48000 36000 24000 12000

odpisy dodávkového automobilu 0 0 90000 144000 108000

∑ odpisů 30000 48000 126000 168000 120000

základ daně (§7 ZDP) -422400 601100 638900 678500 720100

základ daně snížený dle § 23 ZDP -452400 553100 512900 510500 600100

Finanční plán pro jednotlivá období

Tab. 4.1.2.1 Finanční podnikatelský plán v jednotlivých obdobích 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

C) DODATKOVÉ INFORMACE K PODNIKATELSKÉMU ZÁMĚRU 

  

Podnikateli je v prosinci 2006 schválena rekonstrukce stávajících prostor,  

přislíben úvěr v plánované výši s čerpáním od měsíce ledna 2007, s nastavenými 

splátkami úvěru k poslednímu dni kalendářního měsíce, počínaje lednem 2007. 
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4.2 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2007 DO 2011 
 

 Na základě schváleného podnikatelského plánu podnikatel realizuje své 

podnikatelské záměry. Dnem 1.1.2007 je založeno sdružení podnikatelů, kdy 

pověřením vedení daňové evidence a jiných náležitostí sdružení je bratr podnikatele, 

podíl na příjmech a výdajích sdružení činí pro podnikatele 50%. Rozdíl mezi příjmy a 

výdaji z této podnikatelské aktivity dosahoval v průměru 300000 Kč ročně, který 

podnikatel do roku 2006 rozděloval na spolupracující manželku v poměru 30% na 

příjmech a výdajích. Podnikatel předpokládá celkový příjem z podílu na sdružení ve 

výši 150000 Kč ročně.  Prostory kadeřnictví po dobu manželčiny mateřské a 

rodičovské dovolené budou pronajaty, příjem plynoucí z nájmu je součástí příjmů 

sdružení. Ukončení nájmu a zahájení činnosti manželka podnikatele předpokládá k 

1. lednu 2011. Manželé dále uplatňují slevy pojistného dle §15 odst.5 a 6 ZDP v plné 

výši. 

4.3 PŘEDPOKLÁDANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY PODNIKATELE A JEHO MANŽELKY VE 

ZDAŇOVACÍM  OBDOBÍ 2007-2011 
 

období 2007 2008 2009 2010 2011

Daňové příjmy 288000 0 0 0 300000

Daňové výdaje 144000 0 0 0 180000

Rozdíl příjmů a výdajů 144000 0 0 0 120000

Úprava dle §23 ost. 8 ZDP 52500 0 0 0 0

Dopl. pojistného 2006+záloha 19395 0 0 0 41724

Základ daně 177105 0 0 0 78276

Stanovený základ daně 177100 0 0 0 120800

Snížení základu daně 24000 24000 24000 24000 24000

Základ daně po snížení 153100 0 0 0 96800

vypočtená daň 20605 0 0 0 11616

Slevy na dani 7200 7200 7200 7200 7200

vypočtená daň po slevách 13405 0 0 0 4416

doplatek pojistné zdravotní 11955 0 0 0 20040

doplatek pojistné sociální 26211 0 0 0 21684

∑ daňové zatížení 51570 0 0 0 46140

% míra daňového zatížení 29,12 0 0 0 58,95

Předpoklad příjmů manželky v období r. 2007-2011

provozovování kadeřnictví

Tab. 4.3.1 Předpokládané příjmy manželky 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

období 2007 2008 2009 2010 2011

Daňové příjmy 1898400 3986600 4186000 4395300 4615000

Daňové výdaje 2320800 3385500 3547100 3716800 3894900

Rozdíl příjmů a výdajů -422400 601100 638900 678500 720100

Daňové příjmy 300000 300000 300000 300000 300000

Daňové výdaje 150000 150000 150000 150000 150000

Rozdíl příjmů a výdajů 150000 150000 150000 150000 150000

Odpisy 30000 48000 126000 168000 120000

pojistné z př.období+záloha 42255 36616 250639 34057 181154

Základ daně -344655 666484 412261 626443 568946

Stanovený základ daně 120800 321800 412200 626400 568900

Snížení základu daně 24000 24000 24000 24000 24000

Základ daně po snížení 96800 297800 388200 602400 544900

vypočtená daň 11616 50524 79452 147996 129596

Slevy na dani 7200 11400 11400 11400 7200

Dańový bonus 3000 6000 6000 6000 6000

vypočtená daň po slevách 1416 33124 62052 130596 116396

pojistné zdravotní 0 44988 27828 42285 38404

 pojistné sociální 0 98640 61015 92714 84204

∑ daňové zatížení 1416 176751 150894 265594 239004

% míra  zatížení daně -0,41 4,97 15,05 20,85 20,46

provozovování restaurace

Předpoklad příjmů podnikatele v období r. 2007-2011

podíl z občanského sdružení

Tab. 4.3.2 Předpokládané příjmy podnikatele 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Pro stanovení předpokládaných příjmů je vycházeno z právní úpravy daní a 

pojistného v roce 2007.9),10)11)12) 

                                            
9
 
) 
 Stanovení daně z příjmů pro následující období vychází z právní úpravy r. 2007, včetně stanovení minimálního základu daně 

dle § 7c ZDP,  

10
 
)
 Slevy na dani, vychází z platné úpravy daně z příjmů v r. 2007, podnikatel dle tab.č. 4.3.2 vykazuje současně se slevou na 

poplatníka, slevu na manželku  

11) Platby pojistného v případě nedosažení minimálního vyměřovacího základu jsou stanoveny v minimálním pojistném pro 

příslušný kalendářní rok 

12
 ) 

Doplatek pojistného za rok 2006 je stanoven u manželky z rozdělovaných příjmů na spolupracující osoby , podnikatel v roce 

2006 měl příjmy ze závislé činnosti (společník) a neměl povinnost platit zálohy. 
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4.3.1. STANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘI SPOLEČNÉM ZDANĚNÍ MANŽELŮ 

 

období 2008 2009 2010 2011

§7 ZDP §10 ZDP §7 ZDP §7 ZDP §7 ZDP §7 ZDP

podnikatel -344655 750000 666484 412261 626443 750100

manželka 177105 0 0 0 nelze uplatnit

úhrn 666484 412261 626443

nezdanitelné části 48000 48000 48000

společný

základ daně 618484 364261 578443

polovina základu 309242 182131 289222

vypočtená daň 55712 26115 50712

slevy na dani 11400 11400 11400

daň bonus 6000 6000 6000

 daň po slevách 38312 8715 33312

vypočtená daň 55712 26115 50712

slevy na dani 7200 7200 7200

 daň po slevách 48512 18915 43512

úhrn vypočtené daně 86824 27630 76824

% míra daňového zatížení 13,03 6,70 12,26

7200

2007

Společné zdanění manželů podle §13a ZDP (2007)

ZÁKLADY DANĚ

PODNIKATEL

MANŽELKA

582450

48000

534450

267225

12,54

38012

73024

45212

45212

7200

3000

35012

Tab.4.3.1.1 Společné zdanění manželů v období 2007-2011 podle právní úpravy 

r.2007 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Společné zdanění efektivně umožňovalo zdanit příjmy rodiny za zákonem 

daných podmínek. 13)14) 

 Ve společném zdanění manželů v roce 2007 se promítlo obdržení 

vypořádacího podílu ze společnosti WERT s.r.o.. Tento příjem je zdaněn dle § 10 

ZDP, kdy dílčím základem je výše vyplaceného vypořádacího podílu – snížená o 

nabývací cenu podílu. 

 

                                            
13

 ) 
 Podmínky jsou upraveny § 7c ZDP v platné právní úpravě r.2007.  

14
 ) 

 V roce 2007 dle předpokládaných příjmů podnikatele z §7 by nebylo možné uplatnit společné zdanění příjmů manželů, 

změna nastala obdržením vypořádacího podílu ze společnosti WERT s.r.o.. 
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4.4 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ PODNIKATELE A JEHO MANŽELKY ZA OBDOBÍ 2007-2011 V 

PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ  
 

 Přelomovým obdobím v systému zdanění je období r.2008, kdy mimo jiné 

úpravy, dále uvedené ve stanovených základech daně bylo zrušeno společné 

zdanění manželů a ustanovení o minimálním základu daně (§7c a §13a ZDP). 

 

období 2007 2008 2009 2010 2011

Daňové příjmy 1898400 3986600 4186000 4395300 4615000

Daňové výdaje 2320800 3385500 3547100 3716800 3894900

Rozdíl příjmů a výdajů -422400 601100 638900 678500 720100

Daňové příjmy 300000 300000 300000 300000 300000

Daňové výdaje 150000 150000 150000 150000 150000

Rozdíl příjmů a výdajů 150000 150000 150000 150000 150000

Odpisy 30000 48000 242250 249000 30750

pojistné z př.období + záloha 42255 36616 102080 34057 89519

Základ daně -344655 703100 546650 579500 839350

Stanovený základ daně 405345 703100 546650 579500 839300

Snížení základu daně 24000 24000 24000 24000 24000

Základ daně po snížení 381345 679100 522600 555500 815300

Vypočtená daň 77244 101858 78390 83325 122295

Slevy na dani 7200 49680 49680 49680 23640

Dańový bonus 3000 10680 10680 11604 11604

Vypočtená daň po slevách 67044 41498 18030 22041 87051

Doplatek pojistné zdravotní 0 47459 36899 39116 56656

Doplatek pojistné sociální 0 104059 79811 84607 122545

∑ daňové zatížení 67044 193016 134740 145764 266252

% míra  zatížení daně 16,54 5,90 3,30 14,38 14,57

∑ % míra daňového zatížení 16,54 27,45 24,65 25,15 31,72

Příjmy podnikatele v období r. 2007-2011

provozovování restaurace

podíl z občanského sdružení

 

Tab. 4.4.1 Příjmy podnikatele v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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období 2007 2008 2009 2010 2011

Daňové příjmy 288000 0 0 0 300000

Daňové výdaje 144000 0 0 0 240000

Rozdíl příjmů a výdajů 144000 0 0 0 60000

Úprava dle §23 ost. 8 ZDP 52500 0 0 0 0

Dopl. pojistného 2006+záloha 19395 0 0 0 41724

Základ daně 177105 0 0 0 60000

Stanovený základ daně 177100 0 0 0 60000

Snížení základu daně 24000 24000 24000 24000 24000

Základ daně po snížení 153100 0 0 0 36000

vypočtená daň 20605 0 0 0 4320

Slevy na dani 7200 24840 24840 24840 23640

vypočtená daň po slevách 13405 0 0 0 0

doplatek pojistné zdravotní 11955 0 0 0 20040

doplatek pojistné sociální 26211 0 0 0 21684

∑ daňové zatížení 51570 0 0 0 41724

% míra daňového zatížení 29,12 0 0 0 69,54

Příjmy manželky v období r. 2007-2011

provozovování kadeřnictví

 

Tab. 4..4.2 Příjmy manželky v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5. DAŇOVÉ PŘÍJMY VE VLIVU ZMĚN V SYSTÉMU ZDANĚNÍ 
 

 Porovnání předpokládaných daňových příjmů podnikatele a jeho manželky, 

vycházejících z podnikatelského plánu a skutečné zdanění těchto příjmů ukazuje vliv  

legislativní změny způsobu zdanění příjmů daňového poplatníka. 

 Analýzou proběhlých změn ve způsobu zdanění lze zjistit vliv neuplatnění 

pojistného zdanitelným výdajem, dále posouzení míry daňového zatížení15) samotné 

daně z příjmů, tak celkového daňového zatížení na příjmy daňového poplatníka. 

 Z hlediska předpokládaných příjmů oproti skutečnosti není předpokládána 

větší odchylka než ±5%, což umožnilo akceptaci předpokládaných příjmů za 

skutečné.  Daňové zatížení není ovlivněno rozdílností v příjmech a tím je docíleno 

větší viditelnosti z rozdílných systémů ve způsobu zdanění. V souvislosti s 

                                            
15) 

Mírou daňového zatížení se rozumí poměr daňového zatížení k základu daně, vyjádřený v procentech  
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hospodářskou krizí se zde projevuje vliv mimořádných odpisů, kdy odpis pořízeného 

dodávkového automobilu v lednu 2009 snižuje daňové výdaje. 

4.5.1 VLIV DANĚ VE ZPŮSOBU ZDANĚNÍ 

 

A) SROVNÁNÍ VYPOČTENÉ DANĚ V OBDOBÍ 2007-2011 

Období 2007 2008 2009 2010 2011

Úhrn základů daně 582450 666484 412261 626443 688946

Daň - podnikatel 67044 168476 62052 130596 116396

Daň - manželka 13405 4416

Daň - úhrnem 80449 168476 62052 130596 120812

Pojistné - podnikatel 0 143628 88843 134999 122608

Pojistné - manželka 38166 41724

∑ daňové zatížení 118615 312104 150895 265595 285144

% míra  zatížení daně 13,81 25,28 15,05 20,85 17,54

% míra ∑ daňového zatížení 20,36 46,83 36,60 42,40 41,39

Úhrn základů daně 582450 666484 412261 626443

Daň - podnikatel 35012 38312 8715 33312

Daň - manželka 38012 48512 18915 43512

Daň - úhrnem 73024 86824 27630 76824

Pojistné - podnikatel 0 143628 88843 134999

Pojistné - manželka 38166

∑ daňové zatížení 111190 230452 116473 211823

% míra  zatížení daně 12,54 13,03 6,70 12,26

% míra∑ daňového zatížení 19,09 34,58 28,25 33,81

Úhrn základů daně 582450 703100 546650 579500 899350

Daň - podnikatel 67044 41498 18030 22041 87051

Daň - manželka 13405 0 0 0 0

Daň - úhrnem 80449 41498 18030 22041 87051

Pojistné - podnikatel 0 151518 116710 123723 179201

Pojistné - manželka 38166 0 0 0 41724

∑ daňové zatížení 118615 193016 134740 145764 307976

% míra  zatížení daně 13,81 5,90 3,30 3,80 9,68

% míra∑ daňového zatížení 20,36 27,45 24,65 25,15 34,24

 Skutečné zdanění příjmů

nelze

Předpokládané společné zdanění manželů

Předpokládané zdanění příjmů dle podnikatelského plánu

Srovnání výpočtu daně z příjmů  a pojistného za období 2007-2011 

 

Tab. 4.5.1.1 Srovnání vypočtené daně v období 2007-2011  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

60 

 

B) MÍRA DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 

 

Období

% Míra daňového zatížení

A) předpokládaná dle podnik.plánu 13,81 25,28 15,05 20,85 17,54

A) ∑  předpokládaná dle podnik.plánu 20,36 46,83 36,60 42,40 41,39

B) předpokládaná při spol. zdanění 12,54 13,03 6,70 12,26

B) ∑  předpokládaná při spol.zdanění 19,09 34,58 28,25 33,81

C) skutečná 13,81 5,90 3,30 3,80 9,68

C) ∑  skutečná 20,36 27,45 24,65 25,15 34,24

Rozdíl mezi mírou C) a A) 0,00 -19,38 -11,75 -17,05 -7,86

Rozdíl mezi ∑  mírou C) a A) 0,00 -19,38 -11,95 -17,25 -7,15

Rozdíl mezi mírou C) a B) 1,27 -7,13 -3,40 -8,46

Rozdíl mezi ∑  mírou C) a B) 1,27 -7,13 -3,60 -8,66

Rozdíl mezi mírou A) a B) 1,27 12,25 8,35 8,59

Rozdíl mezi ∑ mírou A) a B) 0,00 19,38 11,95 17,25

Míra daňového zatížení

2007 2008 2009 2010 2011

Tab. 4.5.1.2 Míra daňového zatížení v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Obr. 4.5.1.1 Míra daňového zatížení v jednotlivých obdobích 

Zdroj. Vlastní zpracování 
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Obr. 4.5.1.2 Celková míra daňového zatížení  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

C) DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ V KČ 

 

Období

Daňové zatížení

podnikatelský plán 118615 312104 150895 265595 285144

společné zdanění 111190 230452 116473 211823

skutečnost 118615 193016 134740 145764 307976

Daňové zatížení v období 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011

 

Tab. 4.5.1.3. Daňové zatížení v Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.5.1.3 Daňové zatížení v Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Obr.  4.5.1.4 Vývoj základu daně v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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D) ELIMINACE VLIVU OPATŘENÍ NA ZÁKLAD DANĚ 

 

 Kriteria jednotlivých způsobů zdanění ovlivňují základ daně a tím samotnou 

daň. Opatření uskutečněná v návaznosti na zmírnění dopadu hospodářské krize v 

daňové oblasti, zejména mimořádné odpisy ovlivňují v období 2009 a 2010 značnou 

měrou základ daně a tím vypočtenou daň. Celosvětovou hospodářskou krizí došlo 

mimo jiné k vysokému poklesu v prodeji válcované oceli, kdy propadem tohoto 

tržního odvětví se příjmy podnikatele snížily o 80%, tato skutečnost by silně ovlivnila 

výši daňového základu, pro účely zpracování by však nebyla efektivní.  Pro  srovnání 

způsobu zdanění je potřebné sestavit výpočet daňového zatížení bez těchto  vlivů. 

Grafické vyjádření v obr. 4.5.1.5 až 4.5.1.8 ukazuje zatížení ve vlivu na základ daně, 

daň z příjmů a celkové zatížení v období 2007-2011. 

Období 2007 2008 2009 2010 2011 ᴓ hodnoty

základ daně 297905 321800 412261 626443 689746 469631

daň 14821 33124 62052 130596 120812 72281

pojistné 38166 143628 88843 134999 122608 105649

daňové zatížení 52987 176752 150895 265595 243420 177930

míra zatížení daně 17,79 54,93 36,60 42,40 35,29 37,40

základ daně 297905 358445 662900 660500 810100 557970

daň 14821 -6593 39075 37791 60231 29065

pojistné 38166 151518 142855 142338 214680 137911

daňové zatížení 52987 144925 181930 180129 274911 166976

míra zatížení daně 17,79 40,43 27,44 27,27 33,94 29

rozdíl v základu daně 0 -36645 -250639 -34057 -120354 -88339

rozdíl v dani 0 39717 22977 92805 60581 43216

rozdíl v daňovém zatížení 0 31827 -31035 85466 -31491 10953

rozdíl v míře 0 14,49 9,16 15,13 1,36 8,03

Výpočet daně a daňového zatížení bez vlivu mimoř.odpisů

předpokládané daňové zatížení

skutečné daňové zatížení

 

Tab. 4.5.1.4 Vypočet daň bez vlivu mimořádných odpisů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.5.1.5 Změny v základu daně v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 4.5.1.6 Srovnání daně z příjmů 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr.  4.5.1.7 Srovnání daňového zatížení v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  

Obr. 4.5.1.8 Srovnání míry celkového daňového zatížení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.5.1.9 Výše rozdílu mezi plánem a skutečností v období 2007-2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

E) ANALÝZA VLIVU NA  ZÁKLAD DANĚ, DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ  

 

 Na základě eliminace vlivu mimořádných odpisů na základ daně v období 

2009, 2010 a 2011 bylo dosaženo srovnatelných základů daně z příjmů a pojistného 
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v jednotlivých zdaňovacích období. Výpočet daňového základu vychází pouze z 

příjmů dle § 7  a § 7c v roce 2007, kdy podnikatel z podnikání vykázal ztrátu, kterou 

daňově zohlednil v roce 2008 a současně v roce 2007 platil daň z minimálního 

základu daně.  

 Vliv pojistného na základ daně se nejvíce projevuje v roce 2009, rozdíl činí  

250639 Kč oproti plánovanému základu daně. Uplatnění pojistného v daňově 

uznatelných výdajích placením záloh  mělo nemalý vliv na snížení základu daně, kdy 

v tomto roce klesla míra daňového zatížení oproti roku 2008. Nejvyšší daňové 

zatížení bylo v roce 2008, kdy daň byla na nejnižsí úrovni a ve skutečném zdanění 

došlo ke kompenzování daňový bonusem, výší pojistného však bylo docíleno 

nejvyšších hodnot (tab. 4.5.1.4).  

 Rozdílnost klouzavé progrese k jednotné sazbě daně se nejvíce projevuje v 

roce 2010, kdy jsou základy daně i pojistného na přibližných hodnotách, rozdíl v 

samotné dani dosahuje nejvyšších hodnot, 92805 Kč, výše daně se pak promítá v 

nejvyšší hodnotě rozdílu  míry celkového daňového zatížení v období let 2007-2011.   

 V roce 2011 se na základu daně, dani a pojistném projevuje vliv podnikání 

manželky podnikatele, předpokládané daňové zatížení manželky dle úpravy r. 2007 

je stanoveno z minimálního základu daně. Ve skutečném zdanění je z jejích příjmů 

stanovena nulová daň, daňové zatížení je ovlivněno hodnotou minimálního 

pojistného. Pojistné dosahuje v daném roce nejvyšších hodnot a způsoby zdanění v 

celkovém daňovém zatížení se k sobě v tomto roce nejvíce přibližují.   

 

4.5.2 SYSTÉM  ZDANĚNÍ A DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ PODNIKATELSKÝCH PŘÍJMŮ  

 

 Vyšší míru daňového zatížení ovlivňuje pojistné než samotná daň z příjmů. 

Vliv neuplatnění pojistného daňovým výdajem není pro podnikatele tak zatěžujicí, jak 

by se v prvním pohledu jevilo. Srovnání obou systémů způsobu zdanění vedlo ke 

konstatování skutečnosti, že míra zatížení daňového poplatníka z dílčího základu 

daně z podnikání je i při uplatnění pojistného daňovým výdajem vyšší. Neuplatněním 

pojistného se sice zvyšuje dílčí daňový základ, jednotná sazba daně oproti klouzavé 

progresní sazbě dociluje celkového nižšího daňového zatížení poplatníka. Hodnoty 

jsou promítnuty v tab. 4.5.1.4. 



 

68 

 

 Právní úprava ZDP v roce 2007  snížila daňovou zátěž na rodinu společným 

zdaněním manželů, přesto je způsob zdanění platný v roce 2012 méně daňově 

zatěžující. Lze takto usuzovat ze stanovených hodnot z podnikatelského plánu, 

porovnáním z jiné výše příjmů se zaměřuje další část této kapitoly. Úpravou 

společného zdanění manželů se docílilo hodnot uprostřed mezi daňovým zatížením 

klouzavou progresí a jednotnou sazbou. Efektivita tohoto způsobu spočívá v 

uplatnění odečitatelných položek v základu daně, které by si poplatník v obvyklém 

způsobu zdanění nemohl odečíst a částečným snížením daně ve vazbě na pásma 

sazby klouzavé progrese. Nejvyšší zatížení daňového poplatníka přes jednotlivé 

daňové sazby stanovuje pojistné. 

 

4.6 DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ VE SROVNÁVACÍ ANALÝZE 
 

 Koncem roku  2011 byl schválen nový zákon o zřízení jednotného inkasního 

místa, změnou zákonů souvisejících se zřízením Jednotného inkasního místa dle 

zákona č. 458/2011 Sb. (JIM) se mění mimo jiné i ZDP, zákony upravující zdravotní a 

sociální pojištění. Z pohledu podnikatele však téměř všechny zákony mající vliv na 

podnikatelskou činnost, mimo dalších. Koncepce tohoto zákona a jeho dopad je 

natolik rozsáhlý, kdy se zcela jistě stane námětem pro jiné diplomové nebo 

bakalářské práce. Z pohledu srovnávací analýzy je zajímavým námětem odrážejícím 

novou koncepci Ministerstva financí, která by měla začít platit od ledna 2015.  

 JIM mění celkově současnou koncepci zdanění, včetně odvodů v ČR, 

počínaje změnou Finanční správy až po změny v zákoně o pojišťovnictví. V zákoně o 

daních z příjmů se mimo jiné nově objevuje pojem “daň z mezd”, upravená  §39c a 

následujících ZDP (r.2015). Z pohledu srovnávací analýzy daňového zatížení příjmů 

podnikatele a zaměřením této práce budou z JIM  vybrána ustanovení mající na tuto 

skutečnost vliv. 

4.6.1 JIM A ZDP V DAŇOVÉM ZATÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ 

  

 Příjmy z podnikání dle § 7 ZDP současné právní úpravy jsou JIM nedotčena s 

vyjímkou pro §7 odst.4, týkající se společníků VOS a KS. Z hlediska nezdanitelné 

části základu daně se mimo jiné nemění odpočet ani jeho výše na penzijní a životní 

pojištění. Sazba daně bude činit 19%. Pro podnikatele dále platí úprava § 25 odst. 1  
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g), kdy pojistné zůstává nadále nedaňovým výdajem. Což v současném pohledu 

mění daňové zatížení daní z příjmů pouze ve výši jednotné sazby.  Další krokem JIM 

je zrušení základní slevy na dani, slevy na poplatníka pro poplatníky se základem 

daně vyšším než je v dnešní právní úpravě maximální vyměřovací základ na sociální 

pojištění (§15a ZPSZ). JIM v §38ga ustanovuje změnu vyplývající z jednotného 

inkasního místa zřízením společného osobního daňového účtu pro příjem z daně z 

příjmů a pojistné, je-li podnikatel současně zaměstnavatelem hradí na tento účet také 

odvod z mezd. Koncepce JIM se tak ubírá především na zdanění příjmů ze závislé 

činnosti a z toho plynoucích povinností, kdy dilčí základ daně z podnikání nebyl touto 

koncepcí dotčen. 

 

4.6.2  JIM A ZPSZ V DAŇOVÉM ZATÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ 

 

 Prvním změnou související s JIM a daňovým zatížením je změna 

vyměřovacího základu pro OSVČ, vyměřovací základ se stanoví 100% dílčího 

základu daně z podnikání. Úpravě podléhá rovněž sazba pojistného, která bude činit  

6,5% ze základu na důchodové pojištění, 2,3% ze základu na nemocenské pojištění. 

JIM upravuje mimo jiné měsíční vyměrovací základy pro stanovení záloh, maximální 

vyměřovací základ pro sociální pojištění je upraven shodně se současnou právní 

úpravou. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ je stanoven ve výši 1,2 

násobku průměrné mzdy pro hlavní činnost. 

 

4.6.3 JIM A ZPZP V DAŇOVÉM ZATÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ 

 

 V ZPZP JIM mění sazbu pojistného na 6,5 % pro OSVČ ze základu 

pojistného, základ pojistného je stanoven úpravou § 3a odst.1 ZPZP dílčí základ 

daně z podnikání. Minimální základ pojistného je stanoven ve výši průměrné mzdy a 

maximální vyměřovací základ ve výši 150 násobku průměrné mzdy. 
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4.6.4 VÝBĚR HODNOT PRO SROVNÁVACÍ ANALÝZU 

 

 roční úhrn minimální mzdy, platné k 1.1.2012 

 roční úhrn průměrné mzdy platné pro k 1.1.2012 pro účely  vyměřovacího 

základu OSVČ 

 500000 Kč 

 2,5 násobek maximálního vyměřovacího základu OSVČ platný pro r.2007 

 2,1 násobek maximálního vyměřovacího základu OSVČ pro zdravotní 

pojištění k 1.1.2012 

 

4.6.5 VÝPOČET DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZY 

 

 Pro výpočty daňového zatížení srovnávací analýzy bylo čerpáno z 

následujících údajů 

 V roce 2007 pojistné je daňovým výdajem, snižující základ daně 

 V roce 2007 platí minimální základ daně (§7c ZDP,r.2007) 

 V roce 2007 výchozím pojistným minimální pojistné, platné pro r.2007 

 Limit maximálního pojistného stanoven hranicí v jednotlivých zdaňovacích 

obdobích  

 Nezdanitelná část daně – max. odpočet pojistného (penzijní,životní) 

 Slevy na dani 

a) sleva na poplatníka 

b) sleva na manželku 

 Daňové zvýhodnění na dítě/daňový bonus 

 Pro rok 2011 použity minimální základy platné pro příslušný kalendářní rok 

 Pro rok 2015 pro stanovení minimálního základu pojistného použita průměrná 

mzda za poslední čtvrtletí r. 201116) 

 Pro uplatnění slev na dani použita právní úprava pro rok 2015 

 Pro stanovení maximálního vyměřovacího základu stanovena základnou 

průměrná mzda za poslední čtvrtletí r. 2011 

 

                                            
16

 
) 
 Průměrná měsíční mzda za 4. čtvrtletí r. 2011 činí 26067 Kč (20) 
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2,5 násobek max. 2,1 násobek max.

∑roční minim. ∑ roční průměr. 500 000 Kč ročního vyměř. ročního vyměř.

mzdy mzdy základu r.2007 základu r.2011

Výpočtová hodnota 96000 301644 500000 1215000 3757488

Zdrav.pojistné 16313 20361 33750 65610 65610

Sociální pojistné 17892 44643 74000 143856 143856

∑ pojistného 34205 65004 107750 209466 209466

Snížení základu 61795 236640 392250 1005534 3548022

Stanovený základ daně 120800 236600 392200 1005500 3548000

Nezdanitelné části 24000 24000 24000 24000 24000

Vypočtená daň 11616 37562 80732 276988 1090588

Slevy na dani 11400 11400 11400 11400 11400

Daňové zvýhodnění 6000 6000 6000 6000 6000

Daň po slevách -5784 20162 63332 259588 1073188

Daňové zatížení 28421 85166 171082 469054 1282654

% míra daň.zatížení 29,61 28,23 34,22 38,61 34,14

Zdrav.pojistné 20040 20361 33750 82013 241553

Sociální pojistné 21684 44643 74000 177390 522470

∑ pojistného 41724 65004 107750 259403 764023

Stanovený základ daně 96000 301644 500000 1215000 3757488

Nezdanitelné části 24000 24000 24000 24000 24000

Vypočtená daň 14400 45247 75000 182250 563623

Slevy na dani 49680 49680 49680 49680 49680

Daňové zvýhodnění 11604 11604 11604 11604 11604

Daň po slevách -11604 -11604 13716 120966 502339

Daňové zatížení 30120 53400 121466 380369 1266362

% míra daň.zatížení 31,38 17,70 24,29 31,31 33,70

Zdrav.pojistné 20332 20332 32500 78975 244237

Sociální pojistné 24399 24399 32500 78975 81329

∑ pojistného 44731 44731 65000 157950 325566

Stanovený základ daně 96000 301644 500000 1215000 3757488

Nezdanitelné části 24000 24000 24000 24000 24000

Vypočtená daň 18240 57312 95000 230850 713923

Slevy na dani 49680 49680 49680 49680 24840

Daňové zvýhodnění 13404 13404 13404 13404 13404

Daň po slevách -13404 -13404 31916 167766 675679

Daňové zatížení 31327 31327 96916 325716 1001244

% míra daň.zatížení 32,63 10,39 19,38 26,81 26,65

Daňové zatížení srovnávací analýzy

Platná úprava 2007

Platná úprava 2011

Budoucí úprava 2015

Tab. 4.6.5.1 Daňové zatížení srovnávací analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.5.6.1 Srovnání daňových základů pro rok 2007 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Pro srovnání vypočtených hodnot a grafické znázornění pro jednotlivé základy 

daně vybrány ukazatelé z jednotlivých systémů zdanění 

 

 Úhrn pojistného 

 Daň po slevách 

 Daňové zatížení 

 Míra daňového zatížení 
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Základ daně 96000 301644 500000 1215000 3757488

∑  pojistné  pro r.2007 34205 65004 107750 209466 209466

∑  pojistné  pro r.2011 41724 65004 107750 259403 764023

∑  pojistné  pro r.2015 44731 44798 65000 157950 325566

rozdíl ∑  pojistného 2011 a 2015 3007 -20206 -42750 -101453 -438457

daň po slevách pro r.2007 -5784 20162 63332 259588 1073188

daň po slevách pro r.2011 -11604 -11604 13716 120966 502339

daň po slevách pro r.2015 -13404 -13404 31916 167766 675679

rozdíl v dani 2011 a 2015 -1800 -1800 18200 46800 173340

Daňové zatížení 2007 28421 85166 171082 469054 1282654

Daňové zatížení 2011 30120 53400 121466 380369 1266362

Daňové zatížení 2015 31327 31394 96916 325716 1001244

rozdíl v daň.zatížení 2011 a 2015 1207 -22006 -24550 -54653 -265118

% míra daň. zatížení 2007 29,61 28,23 34,22 38,61 34,14

% míra daň. zatížení 2011 31,38 17,7 24,29 31,31 33,7

% míra daň. zatížení 2015 32,63 10,41 19,38 26,81 26,65

Vybrané ukazatele daňového zatížení

Tab. 4.6.5.2 Vybrané ukazatele daňového zatížení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 4.6.5.2 Pojistné vybraných hodnot pro rok 2007,2011 a 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.6.5.3 Daň po slevách vybraných hodnot pro rok 2007,2011 a 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.6.5.4 Daňové zatížení vybraných hodnot pro rok 2007,2011 a 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.6.5.5 Míra daňového zatížení vybraných hodnot pro rok 2007,2011 a 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.6.5.6 Rozdíly vybraných ukazatelů ve zdanění 2011 a 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6.6 SROVNÁNÍ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 

 

 Srovnáním vybraných ukazatelů ze stanovených hodnot bylo největší daňové 

zatížení v období do konce roku 2007. Vliv pojistného k měřítku výše daňového 

základu má však již při 2.1 násobku maximálního vyměřovacího základu platného 

pro rok 2011 za následek klesající daňové zatížení. Výše pojistného dosahuje 

nejvyšší hodnoty při 2.1 násobku maximálního vyměřovacího základu platného pro 

rok 2011 ve zdaňovacím období roku 2011, nejvyšší hodnota daně je dosažena v 

roce 2007. Míra daňového zatížení vykazuje hodnoty přibližující se k sobě s 

odchýlením pod 10% při zdaňování vyšších základů daně nad 1000 000 Kč. Vysokou 

hodnotu vykazuje míra zdanění i přes kompenzaci daňovým bonusem při základu 

daně v úhrnu roční minimální mzdy. Daňové zatížení roční minimální mzdy ovliňuje 

minimální hodnota pojistného stanovená pro OSVČ. Pozitivní informací je vliv hodnot 

vybraných ukazatelů nově stanovené koncepce JIM, kdy daňové zatížení je 

všeobecně nejnižší, vysokou hodnotu vykazuje zatížení pouze na nejnižší příjmy, 

situované minimální mzdou, při daňových základech nad 1000000 Kč míra daňového 

zatížení koliduje okolo 27%. 

Porovnáním vybraných ukazatelů se projevuje nejvyšší snížení daňového zatížení v 

oblasti pojistného, kdy pokles mezi výběrem pojistného při 2.1 násobku maximálního 

vyměřovacího základu platného pro rok 2011 dosáhl hranice snížení o 438457 Kč.  

4.7 NÁVRH DAŇOVÉ STRATEGIE 
 

 Návrh daňové strategie vychází z informací, vycházejících ze srovnávací 

analýzy, dále ze současného dění dle vládních návrhů a především z celkového 

zatížení obyvatelstva. Současná strategie vládnoucí koalice dospěla k novým 

úpravám, než zakotveným v JIM, kdy globálním záměrem je zvýšení daní, ať již 

přímých či nepřímých. Z pohledu podnikatele není vždy přínosem soustředit strategii 

pouze do získání příjmů, mnohem efektivněji se jeví analýza nákladů a z nich možná 

úspora.  Cílem podnikatele je umět hospodařit s vydělanými prostředky pro 

zabezpečení vlastních potřeb, potřeb svých zaměstnanců a rozvoje firmy s 

prognózou růstové aktivity  na podílu HDP.  
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 Vysoké daňové zatížení pro získání příjmů do státního rozpočtu nebývá tím 

nejfektivnějším krokem. V některých oblastech se stále projevuje dopad hospodářské 

krize a pokles příjmů podnikatelů je dán celkovým záměrem obyvatelstva šetřit. 

Zvýšení daňového zatížení  podnikatelů by vedlo k snížení aktivit v podnikání a 

celkovému poklesu výběru daňových plateb z této oblasti. Současně je však 

potřebou snížit deficit státního rozpočtu.  

 

Strategie vychází ze základních bodů:  

a) analýzy stávajících nákladů veřejné správy, se základním cílem snížení 

administrativy, např. vytvořením koncepce  

 daňové přiznání je dostatečnou informací pro stanovení a poskytnutí dávek v 

oblasti státní sociální podpory, nemocenského, důchodového a zdravotního 

pojištění bez dalších žádostí ze strany občana, vázaného volbou příjetí, nebo  

nepřijetí dávky,  

 výčet informací u zaměstnance lze vyjmout pro daný účel z údajů mzdového 

listu  

b) zaměřením na úspornost a kvalitu v řízeních o veřejných zakázkách  

c) postavením zodpovědnosti v plnění povinností a náhrady škod z rozhodování 

vládních činitelů 

d) Daňové zatížení směřovat na vyšší příjmy, snížení daňového zatížení pro rodiny s 

dětmi 

e) snížením důchodového věku na hranici 62 let pro muže, 60 let pro ženy 17) a 

současná podpora zaměstnání absolventů a mladých osob 

f) podporou malého a středního podnikání se záměrem udržení ekvivalentu 

rodinných příjmů 

g) udržení daňového zatížení ve stávající daňové kvótě se směřováním do 

nepřímých a majetkových daní  

 

Pro daňovou strategii není přínosem návrat ke zdaňování systémem klouzavé 

progrese. Daň z příjmů tvoří součást celku daňového zatížení, spojujícího v něm  

                                            
17) 

 Důchodový věk , vychází ze zákona o důchodovém pojištění, nejjvýše  pro rok narození 1977  
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daň, sociální a zdravotní pojištění. Jedním ze záměrů strategie je nastavení 

maximalní hodnoty horní hranice pro vyměřovací základ pojistného. 

4.7.1 PODSTATA DAŇOVÉ STRATEGIE 

 

 Návrh daňové strategie vstupuje do několika oblastí, které jsou podstatné pro 

jeho naplnění. V této práci se navrhovaná daňová strategie zaměřuje do oblasti  

zdaňování příjmů podnikatele. 

Podstata daňové strategie vychází z vymezení pojmů malého podnikatele a 

středního podnikatele. Příjmy malého podnikatele stanovuje  hodnotou do 2 mil. Kč 

obratu18), překročení obratu do výše 25 mil. Kč,  vymezuje  hodnotu pro určení 

středního podnikatele. Strategie dále vychází ze současné úpravy slev na dani, s 

vyjímkou uplatnění výše úroků, akceptovatelná maximální hodnota snížení základu 

daně činí 80 tisíc Kč. Zvýhodnění na dítě a daňový bonus je ve strategii navržen 

stejným konceptem dle současné právní úpravy. Pro zvýhodnění rodin s dětmi 

strategie navrhuje možnost uplatnění slev, vychazející z obdobné koncepce 

společného zdanění manželů. Úprava vyměřovacího základu pro pojistné vychází z 

principu koncepce JIM, s jinou hodnotou maximálního vyměř.základu. Dalším 

návrhem v daňové strategii je účelově vyměřená daň ze základu přesahujícího 2 mil. 

Kč. Navrhovaná strategie předpokládá daňové zatížení v nepřímých daních ve výši 

dle současné právní úpravy a mírné zvýšení daní majetkových. 

 

4.7.2 DAŇOVÁ STRATEGIE & DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ 

 

A) NAVRHOVANÁ STRATEGIE 

 DZP s úpravou pro malé a střední podnikatele. Pro malého podnikatele dále 

platí možnost uplatnění výdajů procentem za stávajících podmínek vymezených §7 

odst. 7 ZDP. V případě, že malý podnikatel neuplatňuje výdaje procentem, pak je 

uplatňuje v prokázané výši a to za podmínek stanovených ve vedení daňové 

evidence (§7b ZDP). Střední podnikatel má možnost uplatnit výdaje procentem ve 

výši 30% k příjmům, prokazateně vynaložené výdaje uplatňuje vedením účetnictví 

dle ZÚ, s alternativou zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví. V současné 

                                            
18) 

 Obrat stanovený § 6 odst. 2 ZDPH  
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legislativě není daňový základ roven výsledku hospodaření, vycházejícího z 

účetnictví, tím lze pomocí úprav pro účely zjištění základu daně, dopad z vedení 

účetnictví pro daňového poplatníka zohlednit. Pro zachování principu zdaňování 

příjmů a uplatňování vynaložených výdajů, je výchozí eliminace na příjmy a výdaje 

skutečně zaplacené19), v případě zásob je lhůta pro eleminaci vynaloženého výdaje 

stanovena na 5 let od zdaňovacího období přechodu z DE na účetnictví, nebo od 

prvního roku pořízení zásob u začínajícího podnikatele. V dalších letech výdajem 

daňově uznatelným je rozdíl mezi hodnotou počátečního a konečného stavu zásob. 

Pro podnikatele, nepatřícího do uvedených hranic platí stávající úprava, s vyjímkou 

přechodu v oblasti zásob. Malý podnikatel, plátce DPH se může rozhodnout mezi 

vedením daňové evidence nebo účetnictvím, za podmínek shodných pro středního 

podnikatele.  

 Pro podporu rodin s vyživovanými dětmi se v daňové strategii uplatní  snížení 

základu daně v maximální výši, za podmínek stanovených ZDP,o  hodnotu 

zaplaceného penzijního a životního pojištění manžel(a)ky v případě, že příjem 

manžela(ky) nedosahuje výše20), stanovené v nároku na uplatnění slevy na manželku 

za zdaňovací období. Uplatnění stávajících slev na dani by dále zůstalo zachováno. 

Daňovou sazbou je stanovena rovná daň ve výši 17%. 

 Maximální vyměřovací základy pro pojistné jsou shodně nastaveny pro 

sociální a zdravotní pojištění ve výši 5 mil. Kč, vyměřovacím základem pojistného je 

nastaven základ daně z příjmů podnikatele. Procentní sazba pro zdravotní pojištění 

činí 6%, pro sociální pojištění 6%, pro příspěvek na penzi 3%. Příspěvek na penzi by 

se dále rozděluje na hodnotu 1%, s použitím na výplatu současných důchodů, 2% 

tvoří spořící část na budoucí důchod poplatníka, případně pozůstalé osoby. Účelově 

vyměřená daň z příjmů, vybraná ze základu daně vyššího než 2 mil. Kč činí 3% z 

výše přesahující 2 mil. Kč. Rozpočtové určení výběru této daně je stanoveno 2,5% 

do rozpočtu obce, sídla, popř. bydliště daňového poplatnika s účelovým zaměřením 

pro zlepšení prostředí obce, zejména v oblasti obecních komunikací, podpory aktivit 

dětí a mládeže a kultury obyvatelstva. 0,5% se převádí do obcí s nejnižšími 

vybranými daňovými příjmy. 

 

                                            
19)

 Zaplacenými se rozumí peněžně, ekvivalentem, vyrovnané směnou, nepeněžitou formou a jinak zaniklé.  

20) 
Výše příjmů je upravena §35ba odst.1 písm. b) ZDP, v platné úpravě je limitována částkou 68000 Kč 
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B) VÝBĚR HODNOT PRO UKAZATELE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 

 roční úhrn průměrné mzdy (r.2012) 

 příjmy ve výši 2 mil. Kč 

 příjmy ve výši 5 mil. Kč 

 příjmy ve výši 25 mil. Kč 

 výdaje uplatněné procentem dle daňové strategie 

příjmy 301644 2000000 5000000 25000000

výdaje % 0 1600000 1500000 7500000

základ daně 301644 400000 3500000 17500000

pojistné SP 18099 24000 210000 300000

pojistné ZP 18099 24000 210000 300000

pojistné PP 9049 12000 105000 150000

∑ pojistného 45247 60000 525000 750000

snižení ZD

základní 24000 24000 24000 24000

zvýšené) 48000 48000 48000 48000

daň po snížení základu 47199 63920 590920 2970920

slevy na dani 24840 24840 24840 24840

zvýšené ₎ 49680 49680 49680 49680

daňové zvýhodnění 13404 13404 13404 13404

účelová daň 0 0 45000 465000

daň 8955 25676 552676 2932676

zvýhodněná daň -13404 836 527836 2907836

∑  daňové zatížení 54202 85676 1122676 4147676

Sníž. ∑ daň.zatížení 31843 60836 1097836 4122836

% míra daň.zatížení 17,97 21,42 32,08 23,70

% míra sníž.daň.zatížení 10,56 15,21 31,37 23,56

Ukazatele daňového zatížení dle strategie

 

Tab. 4.7.2.1 Ukazatelé daňového zatížení navrhovanou daňovou strategií 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Informace k uplatněným slevám21),22),23) 

                                            
21)  

Zvýšené snížení základu daně, vychází ze uplatnění max.hodnoty pojistného poplatníka a manželky 
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C) DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ 

základ daně 301644 400000 3500000 17500000 ᴓ hodnota

daňové zatížení 2007 83722 123862 1196785 5676785

daňové zatížení 2011 70207 106156 1232206 3348979

daňové zatížení strategií 54202 85676 1122676 4147676

% míra daň.zatížení 2007 27,76 30,97 34,19 32,44 31,34

% míra daň.zatížení 2011 23,27 26,54 35,21 19,14 26,04

% míra daň.zatížení strat. 17,97 21,42 32,08 23,70 23,79

Daňové zatížení

Tab. 4.7.2.2 Srovnání daňového zatížení v daňových strategiích 2007, 2011 a návrhu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Srovnáním daňových strategií je daňové zatížení navrhovanou strategií nižší 

než v současné platné právní úpravě, s vyjímkou vyšších příjmů. 

 

 

Obr. 4.7.2.1 Daňové zatížení 

                                                                                                                                        
22)

 Sleva na poplatníka a vyživovanou manželku
 

23)  
Výchozí daňové zvýhodnění je stanoveno na 1 vyživované dítě 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.7.2.2 Míra daňového zatížení dle daňových strategií 2007,2011 a návrhu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.8 SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH STRATEGIÍ 
 

 Z grafického i tabulkového vyjádření daňových zatížení z vybraných ukazatelů 

v kapitole 4.7, vychází největším zatížením daňová strategie platná v roce 2007. 

Daňové zatížení navrhované strategií pro nižší příjmy (roční průměrná mzda) vychází 

v hodnotách snížením míry daňového zatížení kolem 5 %, při vyšších příjmech, 

hodnota 3500000 Kč, míra daňového zatížení koliduje v rozdílu okolo 3% proti 

daňovému zatížení r. 2011. Při vysokých příjmech, hodnota 25 mil. Kč, míra 

daňového zatížení roste, nárůst proti daňovému zatížení 2011 činí kolem 4,5 %, proti 

r. 2007 poklesem o 8,74 %. V průměru z vybraných ukazatelů je míra daňového 

zatížení strategií nejnižší. Navrhovaná daňová strategie se nejvíce projeví v 

daňovém zatížení motivovaném podporou rodin s dětmi, pokles míry daňového 

zatížení pro nízké příjmy dosahuje hodnoty nižší o 7,41 %. Při vyšších příjmech vliv 

navrhované strategie se v daňovém zatížení nepromítá zvýšenou úsporou pro danou 

rodinu, míra daňového zatížení zde koliduje okolo 0,7 %.    
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5. Závěr 

 Dopad změny původní daňové strategie, zdaňování příjmů platné v roce 2007 

mělo v roce 2008 největší dopad na podnikatele, dle údajů uvedených ve čtvrté 

kapitole. Změna v uplatnitelnosti a neuplatnitelnosti výdajů na pojistné znamenala 

pro mnohé podnikatele vysoké daňové zatížení z hlediska nedoplatků pojistného, 

zejména pokud dopláceli pojistné z více let, nejen z předcházejícího období. Pojistné 

tím vytvořilo v daném roce neúměrnou zátěž na podnikatele odvodem nemalých 

finančních prostředků do státní kasy, ať již formou doplatků nebo stanovených záloh. 

 Opačným jevem v daňové strategii působilo společné zdanění manželů, 

výhodnost tohoto systému se projevila zejména u rodin, kdy žena, případně muž  byl 

příjemcem dávek státní sociální podpory a bylo možné uplatnit nejen slevu na dani, 

ale současně nezdanitelné části daně např. pojistné druhého manžela. V současně 

platné legislativě je tato výhodnost kompenzována nemalou slevou na dani v 

hodnotě shodné se slevou na poplatníka. V konečném důsledku si tak poplatník 

odečte ze svých zaplacených daní 24840 Kč, což je příjemná částka, zvlášť pokud se 

v rámci daňového vyúčtování vrací.  

Zhodnocením výsledků analýzy, zejména oblasti nové daňové koncepce 

Ministerstva financí, klesající míra daňového zatížení je pro podnikatele velmi 

příznivou informací.  Z prognózy vlády je však výchozím cílem získat finance do 

státního rozpočtu a udržet daňovou kvótu,  při míře celkového zatížení kolidujícího 

okolo 34,5%. Trendem vlády se tak stává přesun daňového zatížení z daní přímých 

na daně nepřímé. Dalším krokem pak přesun zodpovědnosti za financování příjmů 

ve stáří ze státu na občana a v neposlední řadě snížení mandatorních výdajů v 

oblasti sociálních podpor.  

Vládní koalice ve schváleném zákonu přesunula daňové zatížení obyvatelstva 

do daní majetkových a nepřímých, v aktualitách dnešních dní však vládní koalice 

přehodnotila ve svých návrzích, již schválené daňové zatížení koncepcí JIM, kdy 

posledním návrhem je zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 19% na 20%, 

zvýšení daně z přidané hodnoty v obou sazbách o 1%, dále se zatížení dotkne daní 

majetkových, spotřebních a energetických. V dalších bodech koaličního návrhu se 

úprava dotýká oblasti procentního uplatnění výdajů a k tomu snížení možnosti 

uplatnitelných slev. Nová koncepce vládní koalice tímto krokem zcela mění původní 

zadání schváleného JIM a počítá s vyšším nárůstem daňového zatížení všech skupin 
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daňových poplatníků. Navrhovaná koncepce se jeví  zcela odlišnou a bude-li 

schválena, stane se vhodným tématem pro budoucí diplomové nebo bakalářské 

práce. 

V navrhované strategii24) se předpokládá nižší daňové zatížení, proti současně  

uplatňovanému v r.2012. Srovnáním s původně navrhovaným JIM však vykazuje 

míra daňového zatížení vyšší daňovou zatíženost. Příčinu vyššího daňového zatížení 

určuje vyšší sazba a hranice maximálního vyměřovacího základu pojistného. 

Hodnoty z vybraných ukazatelů jsou rozebrány ve čtvrté kapitole.  

 

Při srovnání celkového daňového zatížení obyvatelstva, vycházejí všechny 

strategie vlád přibližně stejně. Snížením daňového zatížení v dani z příjmů, dochází 

strategií vlády ke zvýšení zatížení v oblasti daní nepřímých a majetkových, čímž je 

dosaženo potřebného efektu pro získání příjmů do státního rozpočtu. Předpoklad 

tohoto principu je dán hodnotami výběru daně z jednotlivých základen a výší jejího 

přínosu do státního rozpočtu. Z údajů, vycházejících ze statistických zjišťování při 

vyhodnocení příjmů do státního rozpočtu z hlediska daňového zatížení daní z 

přidané hodnoty na úrovni konečného spotřebitele tvoří daňové zatížení kolem 43,05 

% ve snížené sazbě a okolo 37,7% v sazbě základní.25) Zvýšení sazeb nepřímých 

daní, zejména DPH, dosahuje tak nejvyššího dopadu v celkovém daňovém zatížení 

obyvatelstva.  

Navrhovaná strategie zmírňuje dopad celkového daňového zatížení 

obyvatelstva snížením  daňového zatížení v dani z příjmů a pojistném. Nejvíce se vliv 

projeví u poplatníků s nižšími příjmy, nepřesahujícími základ daně ve výši 2 mil. Kč. 

Daňové zatížení touto strategií ovlivní především malé podnikatele. Nižší míra 

daňového zatížení podpoří udržení a růst podnikatelských aktivit. Vliv strategie 

nejnižších příjmech se snížením daňového zatížení neprojeví. Příjmy vycházející z 

výše minimální mzdy jsou pro podnikatele zatíženy minimálními hodnotami 

sociálního a zdravotního pojištění, s nulovou hodnotou daně z příjmů, celkové 

daňové zatížení tím  koliduje kolem 32%.  

Srovnání daňových strategií se zaměřilo na oblast podnikatelů, kdy byla 

opomenuta oblast zaměstnaneckých příjmů, které jsou jedním z nemalých výdajů 

                                            
24)  

Navrhovaná daňová strategie  z kapitoly 4.7  

25) 
 Struktura výdajů české domácnosti vychází z měsíční spotřeby ve výši 30000 Kč. (21)  
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podnikatele, nová koncepce JIM, případně nové návrhy vládní koalice  v oblasti daně 

z mezd je dalším vhodným námětem  pro bakalářskou případně diplomovou práci.  

Zatížení podnikatelů vyšší daní z příjmů nebývá vhodnou strategií vlády, při 

vyšším daňovém zatížení je pravděpodobnost růstu šedé ekonomiky a výběr daní tak 

nepřináší požadovaný efekt. Možnosti, které se daňovým strategiím nabízí, jsou v 

podstatě neomezené a každá vláda si  pro udržení daňové kvóty nějakou vytvoří.  

Cílem práce bylo seznámení s právní úpravou zdanění příjmů podnikatele se 

zaměřením na daň z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Vliv vývoje daně a pojistného na příjmy podnikatele, 

vycházejících z podnikatelského plánu, srovnáním se skutečným zdaněním při 

změnách v daňových strategiích v období 2007 – 2011 bylo vyhodnoceno ve 

srovnávací analýze. Cílem  práce je v dalším kroku zaměření na novou schválenou 

úpravu daně z příjmů a pojistného – JIM, vymezením úpravy pro příjmy podnikatele a 

srovnáním této daňové strategie se stávajícími z období 2007 a 2011. Vlastní návrh 

daňové strategie je situován do kapitoly 4.7, kdy se navrhované daňové zatížení 

promítá v analýze srovnání daňových zatížení jednotlivých daňových strategií. 

Stanoveného cíle práce, vyplývajícího ze zadání diplomové práce bylo dosaženo. 
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Seznam zkratek 

 

ČR –      Česká republika 

EU –      Evropská Unie 

ZDP –     Zákon o daních z příjmů v platném znění 

DE –  Daňová evidence dle § 7b Zákona o daních 

z příjmů 

Podnikatel –  Fyzická osoba s příjmy dle § 7 Zákona o daních 

z příjmů 

Daňově uznatelné výdaje –  Výdaje uplatněné na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů podle Zákona o daních z příjmů 

např.     například 

ajn.      a jiné 

Příjmy z podnikání –   Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné  

       činnosti dle §7 ZDP 

Procentní výdaje –    Výdaje uplatněné procentem z příjmů 

VOS –     Veřejná obchodní společnost 

KS –      Komanditní společnost 

OSVČ –     Osoba samostatně výdělečné činná 

ZPSZ –  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

DP –      Zákon o důchodovém pojištění 

ZNP –     Zákon o nemocenském pojištění 

ZPZP –  Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění 

ZVZP –     Zákon o veřejném zdravotní pojištění 

JIM -      Zákon o změně zákonů související se zřízením  

     jednoho inkasního místa a dalších změnách  

     daňových a pojistných zákonů 

ZÚ     Zákon o účetnictví 

∑     celková(é) 

ᴓ     průměr,průměrná(é) 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1   Přiznání k dani z příjmů fyzických osob        25 5405 

 MFin 5405 vzor  č.18 

Příloha č. 2 Příloha č. 1 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob   25 5405/P1 

MFin 5405/P1 -  vzor č.7    

Příloha č. 3   Příloha č. 5  k přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405/P5    

 MFin 5405/P5 -  vzor č.3    

Příloha č. 4  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011   ČSSZ 

  89 342 9 – I/2012   

Příloha č. 5  Přehled OSVČ za rok 2011     VZP  

  87.01/2011         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


