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1 Úvod 

Námětem bakalářské práce jsou daňové výjimky v zákoně o daních z příjmů. Téma je 

v současné době velmi často probírané díky daňové reformě, která v posledních letech 

probíhá. Každoroční změny se týkají mnoha skupin obyvatel, a proto cílem práce je přiblížit 

výraz „daňové výjimky“ a provést analýzu některých z nich, jak z hlediska teoretického, tak 

i praktického v podobě příkladů a zdůraznit jejich význam, který pro různé skupiny veřejnosti 

mají. 

Veřejnost často ani neví, co si pod daným slovním spojením může představit 

a důsledkem je neuvědomění si dopadů, které vyvolají změny výjimek v daňových zákonech. 

Mnohdy bývá pojem zaměněn s příjmy, které nejsou předmětem daně, avšak tahle záměna je 

nesprávná a aby mohl být příjem zařazen mezi daňové úlevy, musí dani podléhat. 

Vysvětlení pojmu bude obsahem první části práce. Úvod kapitoly je věnován 

všeobecně daním z příjmů s přechodem na probíhající daňovou reformu, jejíž jedna část je 

zaměřena na téma daňových výjimek, a vymezení pojmů vztahujících se k námětu. 

V druhé části bude přiblížen význam výjimek pro různé ekonomické skupiny a jejich 

praktické řešení. Prostřednictvím příkladů objasníme důležitost jednotlivých výjimek, jejich 

vliv na výpočet daně z příjmů a uvedeme odhadovaný dopad na příjmy státu v případě jejich 

zrušení. Pro podrobnou analýzu je vybráno několik výjimek ovlivňujících především 

zaměstnance a zároveň jejich zaměstnavatele. 

Poslední kapitola je zaměřena na již uskutečněné a zároveň na chystané legislativní 

změny daňových výjimek v rámci daňové reformy. Jelikož výnos z daně z příjmů představuje 

ve většině zemí jednu z hlavních položek státního rozpočtu, pak i následné změny mají dopad 

na finanční hospodaření státu. Největší důraz bude kladen na přeměnu výjimek chystanou 

původně na rok 2013 (s odkladem až na rok 2015), která má zvýšit efektivitu daňové reformy. 

Okrajově bude zmíněn také názor představitelů vybraných zemí na daňové výjimky. 
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2 Obecná charakteristika daňových výjimek  

2.1 Počátky daní z  příjmů v ČR  

Původ daňových výjimek není nikde přímo zaznamenán, ale je možno se domnívat, že 

se vznikem prvních daní byly vytvořeny i jejich výjimky. Proto je úvodní část věnována 

stručné historií daní z příjmů. 

Počátky daně z příjmů lze datovat do 12. století, kdy vznikly různé výnosové daně, 

které lze považovat za předchůdce daně z příjmů. V 16. století jsou známy již tři přímé daně, 

a to daň z majetku, daň z hlavy a daň z příjmů. V 17. století byly známy dvě formy daně. 

První z nich byla povinná a vztahovala se na výnosy z půdy v držbě měšťanů a poddaných 

a druhá postihovala výnosy vrchnostenské půdy a byla dobrovolná. V roce 1848 bylo na 

území České republiky (tehdejšího Rakouska – Uherska) zřízeno ministerstvo financí 

a daňová soustava byla postupně přetvářena. Během trvání první světové války došlo 

k zavedení válečné daně s progresivní sazbou zahrnující válečné zisky podnikatelů. Po 

daňové reformě v roce 1927 existovala daň důchodová a daně výnosové. Důchodové dani 

podléhaly příjmy celé domácnosti a mezi výnosové daně patřily např. daň výdělková, 

pozemková nebo daň domovní. V průběhu následujících dějinných událostí byla daňová 

soustava přizpůsobována daným podmínkám.  

Daň z příjmů právnických osob bývá často označována také jako daň ze zisku 

společností a navazuje na daně, které byly zprvu ukládány fyzickým osobám. Prvními 

náznaky daně ze zisku společností jsou různé výnosové daně. Patří sem například známý 

třicátek nebo církevní desátek. Avšak až s rozvojem manufakturní a tovární výroby bylo 

zavedeno řádné účetnictví, podle něhož mohla být stanovena daň z účetního zisku. Na našem 

území byla daň ze zisku společností zavedena v roce 1898 a její název byl „daň z podniků 

veřejně účtujících“. Po provedení daňové reformy k 1. 1. 1954 se daňový systém rozdělil na 

daně placené podnikatelskou sférou a poplatky placené obyvatelstvem. Daně z podnikatelské 

činnosti byly diskriminačně vysoké a představovaly hlavní zdroj státních rozpočtů. (19) 

Z důvodu potřeby modernizace byla k 1. 1. 1993 vytvořena nová daňová soustava, ve 

které již byla stanovena jak daň z příjmů fyzických osob, tak i daň z příjmů právnických osob. 

„Zpočátku poměrně jednoduchý a přehledný zákon o daních z příjmů byl postupně 

měněn tím, že: 
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 byl rozšířen o řadu nezdanitelných částek (na studenta, bytovou potřebu, účast 

v odborech), 

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

 některé dosavadní nezdanitelné částky základu daně byly nahrazeny slevami na dani, 

 byly zavedeny mnohé limity pro uplatnění určitých daňových výdajů, 

 byly do zákona doplňovány daňové nástroje na podporu odvětvových politik (výdaje 

na žáky odborných učilišť, na výzkum a vývoj, bytovou politiku, ekologii, sociální 

politiku, podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob).“
1
 

2.2 Reforma daňového systému  

Daňová reforma probíhající v současnosti je první skutečně komplexní reformu 

daňového systému České republiky od roku 1993. Reforma se zaměřuje převážně na daně 

z příjmů a na majetkové daně. Od vstupu ČR mezi státy EU jsou nepřímé daně z velké části 

harmonizovány s právem EU a již nespadají do kompetence jednotlivých členských států. 

Reforma si klade za cíl snížit administrativní zátěž pro poplatníky a státní správu. 

Způsobem k dosažení cílů je maximální zjednodušení legislativy a správy daní a odvodů. 

Metodou k provedení je komplexní reforma v oblastech zdaňování příjmů a majetku, 

daňového procesu a institucí (sloučení daňové a celní správy). K maximálnímu zjednodušení 

legislativy má dojít pomocí zlepšení srozumitelnosti zákona, který má být založen na 

zásadách, principech a obecných pravidlech, a pomocí snižování počtu daní a odvodů. 

Dalšími důležitými kroky je zavedení nového daňového řádu a jednoho výběrného místa pro 

výběr daní, cel a odvodů pojistného. (17) 

Nejdůležitější navržené změny v zákoně o daních z příjmů: 

 zrušení daně dědické a darovací, 

 přehlednější uspořádání textu zákona, 

 posílení boje proti vyhýbání se daňové povinnosti a obcházení zákona a důsledné 

prosazení základních zásad a principů zákona, 

 podpora vědy a výzkumu, 

 podpora usazování mateřských společností v České republice, 

                                                 
1
 Důvodová zpráva (s. 150) 
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 jednotný základ pro stanovení výše daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. 

(18) 

Daně jsou významným zdrojem příjmů státního rozpočtu a mimo jiné, také díky nim 

mohou být financovány veřejné statky zvyšující životní úroveň obyvatelstva a přispívají 

hospodářskému růstu. Na druhé straně jsou však zátěží pro poplatníky i pro stát v podobě 

administrativní zátěže. Proto je snahou státu, aby toto břemeno bylo co nejmenší a poplatníky 

zbytečně nezatěžovalo. 

Jedním z kroků vedoucích ke zjednodušení systému je zrušení některých ze 

112 současných daňových výjimek. Výjimky lze rozčlenit do tří skupin vzhledem k důvodům 

pro jejich zrušení či ponechání. A to na výjimky: 

 jejichž zrušení by vyvolalo větší náklady na správu než jejich výnos, 

 které mají sociální opodstatnění, 

 které využívá jen úzká skupina, a jsou podporovány značným lobby. 

Do první skupiny je možno zařadit třeba osvobození příjmů do 20 000 Kč. Pokud by 

byla výjimka zrušena, musel by například každý zahrádkář, který v oboru nepodniká, ale své 

sezónní zboží prodá, zaplatit daň. A proto je naopak výjimka podporována a uvažuje se 

o zvýšení limitu na 30 000 Kč. Druhou skupinu tvoří výjimky podporující např. bydlení, 

vícečlenné rodiny nebo rodiny s nízkými příjmy (např. odpočet úroků z hypotečních úvěrů). 

Do poslední kategorie řadíme např. oblíbené zaměstnanecké benefity. Většina těchto výjimek 

je navržena na zrušení a jejich kompenzací by mělo být zavedení slevy na dani pro 

zaměstnance. 

2.3 Vymezení pojmu daňové výjimky  

Definice k pojmu daňové výjimky není přesně určena, a proto je pro potřeby této práce 

objasněna jako ustanovení v zákoně, díky kterému si mohou poplatníci snížit svou daň. Pojem 

může být vymezen, jako spojení několika částí z různých paragrafů ze zákona o daních 

z příjmů. Zmíněnými částmi jsou osvobození od daně podle § 4 ZDP, část § 6, § 9, § 10, § 15, 

§ 17, § 19, § 20, § 21, § 34, § 35, § 36. Některé části zmíněných paragrafů jsou 

charakterizovány v následujícím textu, který je založen na výčtu daňových výjimek 

zhotoveným Ministerstvem financí České republiky. Podle zmíněného výčtu je v zákoně 

o daních z příjmů celkem 112 výjimek, a to 67 je jich v zákoně o daních z příjmů fyzických 
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osob a 45 v zákoně o daních z příjmů právnických osob. V jiných zdrojích je možno nalézt 

vyšší počet výjimek, nebo také úlev jak některé prameny uvádějí, což je způsobeno zahrnutím 

„slev na dani“ do daných seznamů.  

Některé výjimky byly zrušeny již v předešlých letech, o dalších se nyní jedná 

a předpokládá se jejich změna od roku 2015. Část jich má své opodstatnění, a proto se o jejich 

zrušení zatím nejedná. Při charakteristice daňových výjimek bude použito dalších pojmů, jako 

osvobození od daně, nezdanitelná část základu daně a odčitatelné položky, které jsou 

vysvětleny níže. 

Osvobození od daně může být definováno jako část daňové povinnost, ze které se daň 

neodvádí. To znamená, že daňový subjekt tyto částky nezahrnuje do základu daně. 

Osvobození od daně je často omezeno určitými kritérii nebo jsou pro něj vymezeny nejčastěji 

horní, ale mohou být i spodní limity, po jejichž překročení musí být již příjmy zdaněny. 

Pokud jsou u právnických osob osvobozené příjmy podle § 19 zahrnuty do výsledku 

hospodaření, uvádějí se v daňovém přiznání. (9) 

Mezi nezdanitelné části základu daně patří položky, o které si můžeme základ daně 

snížit, ale musíme je uvést v daňovém přiznání. Nejčastějšími příklady je uplatňování darů 

nebo snižování základu daně o příspěvky na penzijní připojištění. (1) 

Odčitatelné položky od základu daně musí být také uvedeny v daňovém přiznání 

a poplatník musí doložit splnění podmínek, kterými jsou položky limitovány. Výjimky mohou 

být předmětem daňové kontroly a v případě porušení daných podmínek může být daň 

doměřena. Mezi častou odčitatelnou položku patří uplatnění daňové ztráty. (1) 

2.3.1 Charakteristika výjimek v  jednotlivých paragrafech  

Jak již bylo výše zmíněno, nacházejí se výjimky v různých částech zákona. Některé 

části, jako je § 4 – osvobození od daně z příjmů fyzických osob, § 15 – nezdanitelná část 

základu daně, § 19 – osvobození od daně z příjmů právnických osob jsou celé složeny 

z daňových výjimek. 

U celého § 4 se dá říci, že je určen obecně pro všechny poplatníky a týká se všech 

dílčích základů daně. V § 6 odst. 9 jsou osvobození vztahující se především k zaměstnancům, 

resp. poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. V § 10 odst. 3 jsou 

uvedeny osvobozené příjmy z příležitostných činností. Významné výjimky jsou v § 15, které 
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umožňují snížení základu daně fyzických osob. Další významnou částí je § 19, ve kterém jsou 

osvobození od daně z příjmů právnických osob. 

Přestože osoby samostatně výdělečně činné patří také mezi fyzické osoby, nemohou si 

uplatňovat při výkonu své práce stejná osvobození jako zaměstnanci. Příjmy OSVČ podléhají 

zdanění podle § 7, a proto si nemohou uplatnit např. osvobození stravného. 

2.3.2 Vykazování daňových výjimek  

Nejvýznamnějším zdrojem informací o daňových výjimkách jsou oficiální výkazy, 

které jsou v současnosti nejčastěji uváděny na webových stránkách nejvyšších finančních 

orgánů státu. Výkazy, s doplněnou kvantifikací, jsou publikovány především vyspělými státy.  

První přehledy v oficiálních dokumentech, které dosahovaly určité formy, byly 

zveřejněny v Německu v roce 1967. Přístup se zabýval jednotlivými ustanoveními daňových 

zákonů, ale nebyl následován mnoha státy. V USA se začaly soupisy daňových výjimek tvořit 

v roce 1969. V této době se staly daňové výjimky předmětem vědeckého zkoumání. 

V některých státech je vykazování výjimek ustanoveno zákonem, někde je zase 

dobrovolné. Většina vyspělých států vykazuje seznamy každoročně, nejčastěji předkládají 

soupisy v daném roce s výhledem do budoucna, ale jiné státy je uvádějí za minulá období 

spíše jako statistický údaj. Počátek daňových výjimek v naší republice je těžko zjistitelný, ale 

lze se domnívat, že se zavedením prvních osobních daní vznikly i jejich úlevy. Výkazy jsou 

tvořeny v ČR teprve v posledních letech, ale jejich zveřejňování je nepravidelné. (14) 

2.4 Význam daňových výjimek  

Daňové výjimky jsou často představovány jako nástroj podpory veřejných politik. 

Mnohdy však v negativním slova smyslu, protože zatěžují daňový systém. Právě proto se 

jedná o jejich zrušení, které by mělo přispět ke zvýšení výnosu státního rozpočtu a hlavně 

k zjednodušení daňové soustavy. Ale nelze toto prohlášení aplikovat na všechny výjimky, 

některé byly naopak vytvořeny, aby osvobodily velmi nízké příjmy, u nichž by náklady na 

správu mohly dokonce převýšit jejich výnos. Další náklady by musel vynaložit i poplatník při 

odvodu daně. 

Část výjimek byla vytvořena na příjmy, které plynou ze státního rozpočtu. Patří sem 

různé dávky nebo dotace, které nejčastěji poskytuje stát, kraje nebo obce. A kdyby tyto 
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příjmy nebyly osvobozeny, museli by je poplatníci zdanit a výnos z daní by se vrátil zpět do 

stejných rozpočtů. Stejně tak jsou osvobozeny příjmy organizačních složek státu a některých 

dalších státních institucí jako např. ČNB. Příjmy těchto orgánů nepředstavují pro státní 

rozpočet žádný dodatečný příjem, jen zatěžují administrativu a zvyšují její náklady. 

Díky stanovení pěti priorit – podpory bydlení, podpory rodin s dětmi, podpory 

zodpovědnosti na stáří, podpory veřejné prospěšnosti a podpory výzkumu, vývoje 

a vzdělávání nelze počet výjimek značně měnit. 

2.5 Použití výkazů  

„Důležitou otázkou je, jaký je cíl publikování výkazů o daňových úlevách. Některé 

státy uvádí více cílů, některé jen jeden hlavní. Mezi nejčastěji citované cíle patří: 

 získání odhadu dopadů daňových úlev na výši rozpočtových příjmů, 

 poskytnutí informací o výši daňových úlev politikům a veřejnosti, 

 usnadňování rozpočtového procesu, 

 utváření daňové reformy, 

 snižování podpor, 

 snižování deficitu.“
2
 

2.6 Argumenty pro a proti používání daňových výjimek  

Neexistuje asi jednotný názor na použití daňových výjimek, ale na základě mínění 

odborné veřejnosti lze vymezit několik společných argumentů. Jedním z hlavních důvodů pro 

omezení počtu výjimek je složitost a nepřehlednost v zákoně o daních z příjmů. Každou 

výjimku je nutno uvést v zákoně, podat k ní podrobnější vysvětlení, vložit ji do daňových 

přiznání, což zhoršuje srozumitelnost a přehlednost pro daňové poplatníky, kteří je musí 

vyplňovat. Mezi ně patři nesystémové výjimky, které jsou určeny jen pro určité zájmové 

skupiny. Častým argumentem může být podpora nerovnosti poplatníků k dani. Dá se tvrdit, že 

poplatník s většími příjmy si může uplatnit větší část daňové úlevy než poplatník s nízkým 

příjmem. A také některé skupiny obyvatel jako jsou důchodci, nezaměstnaní nebo firmy ve 

ztrátě si nemohou výjimku uplatnit.  

                                                 
2
 Jareš (2010, s. 27) 
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Nelze však říci, že všechny výjimky jsou špatné. Na druhou stranu existuje mnoho 

takzvaných systémových výjimek, jejichž zrušení by vedlo k zatížení administrativy 

a obtížnějšímu výběru daní. Část výjimek má zvyšovat motivaci k různým úkonům. 

Kupříkladu odpočet úroků ze stavebního spoření od daně, který podporuje rozvoj bydlení. 

Dalším důvodem pro ponechání mohou být zvýšené náklady na správu, které by při zrušení 

převýšili jejich výnos. Stát se snaží některými výjimkami podpořit například vícečlenné 

rodiny, důchodce anebo studenty. 

2.7 Definice pojmů  

Základní rozdělení daňových výjimek vzhledem k daním z příjmů může být do dvou 

skupin, a to podle poplatníků, na poplatníky daně z příjmů fyzických osob a poplatníky daně 

z příjmů právnických osob. Mezi fyzické osoby, řadíme např. zaměstnance nebo OSVČ. 

Zaměstnavatelem může být osoba jak fyzická, tak právnická. Všechny tyto skupiny jsou 

definovány v dalším textu. 

2.7.1 Zaměstnavatel, zaměstnanec  

Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu 

v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým 

jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. (22) 

Zaměstnancem je podle § 6 odst. 2 ZDP poplatník s příjmy ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků. 

2.7.2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob dle zákona o daních  z příjmů  

 Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen 

„poplatníci“). 

 Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle 

zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

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

v zahraničí. 

 Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní 

smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí 
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ze zdrojů na území České republiky (§22). Poplatníci, kteří se na území České 

republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, 

která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. 

 Poplatníci obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde 

pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo 

v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den 

pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona 

rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat 

na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. (24) 

2.7.3 Poplatníci daně z příjmů právnických osob dle zákona o daních 

z příjmů  

 Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, 

organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu a podílové fondy 

(dále jen „poplatníci“). 

 Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky. 

 Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého 

vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen 

„sídlo“), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

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

v zahraničí. Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky, má 

se za to, že podílový fond má na území České republiky své sídlo. 

 Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České 

republiky. (24) 

2.7.4 Osoba samostatně výdělečně činná  

OSVČ se řadí mezi fyzické osoby, ale má příjem z podnikání a z jiné samostatně 

výdělečné činnosti. Podnikání a jinou samostatně výdělečnou činnost můžeme definovat, jako 

soustavnou činnost, kterou provozuje fyzická osoba vlastním jménem a na svůj účet.  
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Podle § 7 zákona o daních z příjmů, příjmy z podnikání jsou: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze živnosti, 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených 

v § 6, jsou: 

 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

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

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

nákladem (autorské honoráře), 

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

zvláštních předpisů (hudebníci, herci), 

 příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, 

rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, 

 příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti 

předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, 

které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, 

 příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. (24) 

2.7.5 Prohlášení poplatníka 

Zaměstnanec má právo podepsat Prohlášení poplatníka, které má smysl pro uplatnění 

různých daňových výhod, jen u jednoho z více souběžných zaměstnavatelů. Před výpočtem 

mzdy posoudí každý zaměstnavatel, zda příjmy zaměstnance jsou předmětem daně a jestli 

nejsou od daně osvobozeny. Z těch, které podléhají dani a nejsou osvobozeny, vypočte, srazí 

a odvede měsíční zálohu na daň nebo v zákonem stanovených případech konečnou srážkovou 

daň. Vzor Prohlášení poplatníka je uveden v Příloze 1. (8) 
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Pro uplatnění různých slev na dani a daňových zvýhodnění je nutno doložit 

zaměstnavateli, který zaměstnanci provádí roční zúčtování, příslušná potvrzení. Např. pro 

odpočet úroků ze stavebního úvěru je nutno doložit Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové 

potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru. Pro odpočet příspěvků na životní pojištění 

je potřeba doložit Potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na soukromé životní 

pojištění. Věnování daru je nutno doložit Potvrzením o poskytnutí daru. 

Příslušná potvrzení je zaměstnanec povinen doložit do 30-ti dnů po nástupu do 

zaměstnání a pak každoročně do 15. února s důrazem na změny rozhodné pro výpočet zálohy 

na daň nebo pro roční zúčtování daně. (8) 
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3 Analýza současného významu daňových výjimek pro různé 

skupiny obyvatel a stát  

V následující kapitole bude provedena analýza vybraných výjimek. Výběr je zaměřen 

na výjimky, ovlivňující zároveň výpočet daní u více daňových poplatníků. Výchozím textem 

se stal přehled výjimek zveřejněný ministerstvem financí. Přehled byl zpracován v roce 2011 

s výhledem na změny, které měly být účinné k 1. 1. 2013 (avšak nyní je účinnost reformy 

odložena až na rok 2015). Daňové výjimky podrobené analýze jsou vybrány ze zákona 

o daních z příjmů fyzických osob, jelikož jsou více probíraným politickým tématem, je jich 

větší množství a týkají se velké části veřejnosti. Přehled ostatních výjimek je uveden 

v Příloze 2. 

3.1 Analýza vybraných výjimek ovlivňujících více ekonomicky aktivních 

skupin 

Daňové výjimky mohou být také jakousi motivací občanů k určitému jednání, a proto 

je u některých žádoucí jejich zachování. Část z nich je využitelná, jen pokud je občan 

v pracovněprávním vztahu. Vybrané výjimky ovlivňují, jak zaměstnance tak určitým 

způsobem i zaměstnavatelé. A právě těm je věnována další část, ve které je proveden 

podrobný průzkum, jehož cílem je zjištění významu výjimek pro dané skupiny. Do výběru 

nejsou zařazeny jak výjimky, jejichž dopad po zrušení by byl zanedbatelný, tak ty, které jsou 

zaměřeny jen na velmi úzkou skupinu poplatníků. 

3.1.1 Odborný rozvoj zaměstnanců  

Popis: Částky vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců nebo na 

jejich rekvalifikaci, související s předmětem jeho činnost - § 6 odst. 9 písm. a). 

Podmínky omezující užití výjimky: Podmínky, jimiž je nutno se řídit při posouzení 

příjmů u zaměstnanců nebo výdajů u zaměstnavatelů vynaložených na odborný rozvoj jsou 

obsaženy v zákoně o daních z příjmů. A mimo jiné, podle zákoníku práce má zaměstnavatel 

povinnost pečovat o odborný rozvoj svých zaměstnanců. Pro určení daňového účelu jsou 

nutné i podmínky, za kterých je vzdělávání zaměstnanců dosahováno. Odborný rozvoj 
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zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování 

a zvyšování kvalifikace. (22) 

Podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů se rekvalifikací rozumí: „získání nové kvalifikace, též zvýšení, rozšíření 

nebo prohloubení dosavadní kvalifikace včetně jejího udržování nebo obnovování“. Aby se 

jednalo o rekvalifikaci, je nutné, aby byla zajištěna zařízením s akreditovaným vzdělávacím 

programem. 

Daňový režim u zaměstnance: Podle zákona o daních z příjmů jsou u zaměstnance 

osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na jeho odborný rozvoj i rekvalifikaci, 

přičemž u rekvalifikace se nerozlišuje, zda se jedná o prohloubení nebo zvýšení kvalifikace. 

Osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako 

mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění 

poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. (24) 

Daňový režim u zaměstnavatele: U zaměstnavatele jsou náklady daňově účinné, 

pokud jsou vynaloženy na provoz vlastních vzdělávacích zařízení, spojené s odborným 

rozvojem zaměstnanců podle zákoníků práce nebo spojené s rekvalifikací zaměstnanců podle 

zákona o zaměstnanosti, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. V některých 

případech může být problémem posouzení, zda odborný rozvoj souvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. 

Příklad č. 1: Zaměstnavatel zabývající se vedením účetnictví vyšle svého 

zaměstnance na vícedenní školení nových účetních technik. Za školení zaplatí přímo 

pořádající agentuře a zaměstnanci bude vyplacena náhrada mzdy. 

Výklad: Jedná se o odborný rozvoj zaměstnance, který souvisí s činností 

zaměstnavatele. Zaměstnanci je na dobu školení poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy. 

Nepeněžní plnění v podobě úhrady školení pořádající agentuře zaměstnavatelem se 

u zaměstnance považuje za příjem osvobozený od daně a částky, které zaměstnavatel zaplatil 

za školení, nespadají do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního 

pojištění. Náhrada mzdy je u zaměstnance součástí superhrubé mzdy a zvyšuje vyměřovací 

základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel může veškeré výdaje 

zařadit mezi daňově uznatelné. 
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Příklad č. 2: Zaměstnanec si zvýší svou kvalifikaci související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele na vysoké škole během pracovního poměru. 

a) Zaměstnavatel zaplatí poplatky za studium přímo vysoké škole. 

b) Zaměstnavatel zaplatí poplatky za studium zaměstnanci. 

Výklad: V případě a) se jedná u zaměstnance o příjem osvobozený od daně a ani se 

nezahrnuje do odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Za podmínek uvedených v příkladu b) 

bude příjem zahrnutý do jeho zdanitelných příjmů a zároveň ovlivní výši odvedeného 

zdravotního a sociálního pojištění. U zaměstnavatele se v obou případech jedná o výdaje 

daňově uznatelné. 

Důvody k ponechání/zrušení: Osvobození je navrženo k ponechání, jelikož 

podporuje zvyšování pracovních schopností, což je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro 

zaměstnance. Není důležité pouze dosažení určité úrovně vzdělání, ale hlavně jeho udržení 

popřípadě další rozšíření či zvýšení. Profesní vzdělávání zaměstnanců přispívá k zvyšování 

jejich možností uplatnění na trhu práce, což je přínosem i pro stát, z hlediska zvyšování 

zaměstnanosti. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,1 mld. Kč. 

3.1.2 Stravování poskytované zaměstnancům  

Popis: Hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům - § 6 odst. 

9 písm. b). 

Podmínky omezující užití výjimky: Pro uplatnění osvobození se musí jednat pouze 

o nepeněžní formu stravování, která je poskytována na pracovišti nebo v rámci závodního 

stravování zajišťovaného jinými subjekty (včetně stravenek).  

Daňový dopad u zaměstnance: Nepeněžní plnění je za splnění výše uvedených 

podmínek u zaměstnance osvobozeno v plné výši, bez ohledu z jakého fondu nebo zisku 

zaměstnavatele je vypláceno. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Forma poskytovaného stravování (vlastní zařízení, 

dovoz jídel, stravenky) má vliv u zaměstnavatele na výši daňových výdajů. Zatímco 

u vlastního zařízení si může zaměstnavatel do daňových výdajů zahrnout všechny náklady na 
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provoz zařízení kromě hodnoty potravin, u poskytování stravenek nebo dovozu jídel musí být 

splněny následující podmínky: 

 hodnota daňově uznatelných nákladů může být maximálně 55 % z hodnoty 

hlavního jídlo, ale současně nesmí překročit 70 % horního limitu stravného, které 

by zaměstnanec dostal při pracovní cestě v délce 5 – 12 hodin, 

 zaměstnanec nesmí v den poskytnutí stravného během pracovní směny být v práci 

méně než 3 hodiny, 

 zaměstnanci nevznikne nárok na poskytnutí stravného podle § 163 zákoníku 

práce.
3
 (24) 

Výdaje vynaložené na dovoz jídel a na jejich výdej na pracovišti jsou 

u zaměstnavatele daňově uznatelné. 

Daňový dopad u OSVČ: V případě, kdy fyzická osoba – podnikatel, která pracuje 

pro svou firmu, využívá stravování, které poskytuje svým zaměstnancům, nesmí ani část 

z výdajů vynaložených na své stravování zahrnout do nákladů daňových. Jedná se o osobní 

potřebu, na kterou se osvobození nevztahuje, protože OSVČ není považována za 

zaměstnance. 

Příklad č. 1: Zaměstnanec dostává v pracovních dnech od zaměstnavatele stravenky 

v hodnotě 80 Kč. Zaměstnavatel mu na stravenky přispívá 55 % z této ceny a ještě 5 Kč ze 

sociálního fondu. 

Výklad: Daňovým nákladem u zaměstnavatele je 55 % z částky 80 Kč, což je 44 Kč 

a 5 Kč se zahrne do daňově neuznatelných nákladů. Zaměstnanec dostane stravenku 

v hodnotě 80 Kč, ale 31 Kč si musí doplatit nebo mu bude strženo ze mzdy. Jelikož se jedná 

o nepeněžní plnění, je u zaměstnance celá částka osvobozena od daně. 

Příklad č. 2: Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravování formou 

dovozu stravy od jiného subjektu, který mu fakturuje jeden oběd v hodnotě 100 Kč. Ve svých 

interních směrnicích stanovil zaměstnavatel horní výši stravného při pracovní cestě v rozmezí 

5 – 12 hodin 76 Kč. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům obědy bezplatně. 

                                                 
3
 Nárok na poskytnutí stravného vzniká, pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu. 

Výše stravného je závislá na délce trvání pracovní cesty, jejíž délka musí být minimálně 5 hodin. 
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Výklad: 55 % ze 100 Kč je 55 Kč avšak nesmí se zapomenout na druhou podmínky, 

která stanoví, že maximálně daňově uznatelná hodnota je 70 % z horního limitu stravného, 

což je 53,2 Kč. Zaměstnavatel si může tedy do daňově uznatelných nákladů zahrnout pouze 

částku 53,2 Kč za jeden poskytnutý oběd a 46,8 Kč jsou nedaňové náklady. Opět se jedná 

o nepeněžní plnění, které je v plné výši osvobozeno od daně. 

Důvody k ponechání/zrušení: Pokud se rozhodne zaměstnavatel přispívat nebo zcela 

hradit stravování svým zaměstnancům, je rozhodně lepší forma stravenek nebo zajištění jídel 

na pracovišti než přispívání peněžní částkou, kterou musí zaměstnanec zahrnout do 

zdanitelných příjmů. Stravenky jsou v poslední době častým tématem mnoha diskuzí. Podle 

ministerstva financí je osvobození diskriminační, protože příspěvky nedostává každý. Avšak 

skoro 80 % firem poskytuje tuto výhodu svým zaměstnancům ať už v podobě stravenek nebo 

podnikového stravování v závodních jídelnách. Zrušení by mělo být částečně kompenzováno 

zavedením zaměstnaneckého paušálu, který však nebyl prozatím schválen. 

Zrušení stravenek by mělo negativní dopad také na restaurace a jiná stravovací 

zařízení, která stravenky přijímají. Po jejich zrušení by mohlo docházet ze strany zaměstnanců 

k omezení každodenního stravování v těchto zařízeních. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 5, 2 mld. Kč. 

3.1.3 Hodnota nealkoholických nápojů  

Popis: Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění na 

pracovišti zaměstnavatelem ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění apod. - § 6 odst. 

9 písm. c). 

Podmínky omezující užití výjimky: Vždy se musí jednat o nealkoholické nápoje 

a nepeněžní formu jejich poskytování! Jestliže by zaměstnavatel dal např. 100 Kč svému 

zaměstnanci výhradně na nákup nealkoholických nápojů a ten by je spotřeboval na pracovišti, 

musel by zaměstnanec částku zdanit a zaměstnavatel by si ji nemohl uplatnit do daňově 

uznatelných výdajů.  

Daňový dopad u zaměstnance: V případě zaměstnance je zcela jednoduché 

a zřetelné posouzení daňových příjmů, jelikož již podle nadpisu jsou za splnění podmínek 

plnění vždy osvobozena. Ochranné nápoje podle § 6 odst. 7 písm. b) nejsou vůbec předmětem 



21 

 

daně. Pokud by bylo osvobození zrušeno, hodnota ochranných nápojů by tedy ani v tomto 

případě nebyla zdanitelným příjmem. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Posouzení daňového dopadu u zaměstnavatele je 

poněkud složitější, jelikož daňově uznatelným výdajem nemohou být všechny výdaje 

vynaložené na nákup nealkoholických nápojů pro své zaměstnance, ale pouze ty, k jejichž 

úhradě je zaměstnavatel povinen podle zvláštních nařízení. Jedním z nich je nařízení vlády 

č. 178/2001 Sb., které přikazuje zaměstnavatelům chránit zdraví zaměstnanců při práci. Zde 

řadíme i poskytování ochranných nápojů v horkých provozech. Další podmínky poskytování 

ochranných nápojů jsou obsaženy ve výše zmíněném vládním nařízení. Podle těchto 

doplňujících informací je možno považovat jako daňově uznatelný výdaj pouze ten, který je 

poskytnut za výše uvedených podmínek. 

Další povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je zabezpečit na pracovišti 

pitnou vodu, která bude sloužit jak k dodržování pitného režimu, tak v případech zranění 

zaměstnanců a poskytnutí první pomoci. Množství ani způsob dodání pitné vody nejsou 

v předpisech řešeny. Jelikož zabezpečení pitné vody je povinností zaměstnavatele, vyplývá 

z toho také daňová uznatelnost vynaložených nákladů. Mezi daňově uznatelné náklady patří, 

jak náklady vynaložené na zajištění pitné vody, tak samotné náklady na pitnou vodu. 

Nezáleží, zda je poskytovaná z vodovodních řádů nebo formou balených neperlivých vod. 

(22) 

Příklad č. 1: Stavební firma dává svým zaměstnancům v horkých letních měsících 

bezplatně nealkoholické nápoje. Podmínky při práci však nesplňují kritéria pro poskytování 

ochranných nápojů. 

Výklad: Nepeněžní plnění ve formě nealkoholických nápojů je u zaměstnance bez 

výjimky osvobozeno od daně a ani se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet 

zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnavatel si však nemůže výdaje zařadit mezi daňově 

uznatelné. 

Příklad č. 2: Zaměstnanci firmy, splňující podmínku danou zákonem o poskytování 

ochranných nápojů, dostávají bezplatně na svém pracovišti nealkoholické nápoje. 

Výklad: Název osvobození může být v některých příklad zavádějící. V tomto případě 

nepeněžní plnění vůbec nepodléhá osvobození, protože není ani předmětem daně. Jelikož 
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firma má povinnost ze zákona, při splnění podmínek, poskytnout zaměstnancům ochranné 

nápoje jsou výdaje na jejich nákup daňově uznatelné. 

Důvody k ponechání/zrušení: I když zaměstnavatel nemá povinnost na pracovišti 

poskytovat, ani na nealkoholické nápoje finančně přispívat, napomáhá tím ke zlepšení 

pracovních podmínek svých zaměstnanců. Existují náměty na zrušení výjimky a nahrazení 

zaměstnaneckým výdajovým paušálem, jsou však stále ve stádiu vývoje. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,2 mld. Kč. 

3.1.4 Nepeněžní plnění  

Popis: Nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního 

fondu nebo zisku po zdanění apod. zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům - § 6 odst. 

9 písm. d).  

Podmínky omezující užití výjimky: Při poskytnutí rekreace včetně zájezdů je od 

daně je osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Nepeněžní plnění 

může podle § 6 odst. 9 písm. d) být „ve formě používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací 

zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve 

formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce.“ 

Daňový dopad u zaměstnance: Daňově osvobozena jsou u zaměstnance všechna 

plnění, pokud jsou nepeněžní a vynaložena na činnosti uvedené výše. Mezi častá nepeněžní 

plnění mohou patřit např. vstupenky do divadla, permanentky do sportovních zařízení, 

rehabilitace nebo lázeňské léčby. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Prostředky vynaložené na uvedené činnosti pro 

zaměstnance jsou u zaměstnavatelů čerpány z FKSP, ze sociálních fondů, ze zisku po zdanění 

nebo na vrub výdajů daňově neuznatelných. 

Příklad č. 1: Zaměstnavatel nakoupí permanentky do fitness centra pro své 

zaměstnance v hodnotě 2 000 Kč za permanentku a bezplatně je předá svým zaměstnancům. 

Výklad: U zaměstnance se jedná o nepeněžní plnění, které je osvobozeno od daně 

a zaměstnavatel částku zahrne mezi své daňově neuznatelné výdaje. 

Příklad č. 2: Zaměstnanec obdržel od svého zaměstnavatele poukázku na zájezd 

v hodnotě 25 000 Kč. Zaměstnavatel uhradil fakturu přímo cestovní kanceláři. 
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Výklad: Jelikož osvobození rekreace u zaměstnance je pouze do 20 000 Kč, podléhá 

5 000 Kč zdanění. O tuto nadlimitní částku musí být zaměstnanci zvýšeny příjmy pro výpočet 

daně a zároveň je zvýšen vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel 

si částku zahrne mezi daňově neuznatelné náklady. 

Důvody pro ponechání/zrušení: Zaměstnavatel nemá žádnou povinnost poskytovat 

tato plnění svým zaměstnancům, ale přispívá jimi k zlepšení pracovního prostředí, k udržení 

kvalifikovaných zaměstnanců, k zlepšení jejich postoje k firmě. Jelikož však výjimka 

nepodporuje žádné prioritní potřeby, existují návrhy na její zrušení. Po zrušení osvobození by 

bylo pro zaměstnavatele a hlavně pro zaměstnance výhodnější využít jinou formu 

zaměstnaneckých výhod. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,5 až 1 mld. Kč. 

3.1.5 Zaměstnanecké zvýhodnění veřejné  dopravy 

Popis: Bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím 

veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům - § 6 odst. 

9 písm. e). 

Podmínky omezující užití výjimky: Osvobození nemá žádné další omezující kritéria 

pro její uplatnění, než ta, která jasně vyplývají z jeho znění.  

Daňový dopad u zaměstnance: Hlavní podmínkou je informace o předmětu činnosti 

zaměstnavatele, která musí být zaměřena na veřejnou dopravu. V případě, kdy by 

zaměstnavatel proplácel jízdné svým zaměstnancům, musel by tuto výši zahrnout 

zaměstnancům do jejich příjmů ze závislé činnosti a zvýšit tak základ daně pro výpočet daně 

i sociálního a zdravotního pojištění. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Zaměstnavatel si může výdaje vynaložené na 

dopravu svých zaměstnanců z práce a do práce uplatnit jako daňový výdaj ve výpočtu daně, 

pokud je provozovatelem veřejné dopravy nebo výdaj vychází z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. 

Příklad č. 1: Firma, jejímž předmětem činnosti je poskytování veřejné autobusové 

dopravy, dává každoročně svým zaměstnancům celoroční bezplatnou jízdenku na 

autobusovou dopravu. 



24 

 

Výklad: U zaměstnance je nepeněžní plnění osvobozeno od daně a nezapočítává se do 

výpočtu odvodů pro sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel si může o vynaložené 

výdaje snížit základ daně. 

Příklad č. 2: Zaměstnanec každý den předkládá svému zaměstnavateli jízdenky za 

dopravu do zaměstnání k proplacení. Předmětem podnikání zaměstnavatele není provozování 

veřejné dopravy, ale proplacení jízdného má ustanoveno v kolektivní smlouvě. 

Výklad: Jelikož má zaměstnavatel proplacení dopravy zaměstnancům ustanoveno 

v kolektivní smlouvě, může si o výdaje snížit základ daně. Avšak u zaměstnance příjmy 

nepodléhají osvobození, a proto musí být zařazeny mezi zdanitelné příjmy, které zvýší také 

odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Důvody pro ponechání/zrušení: Podle návrhu státu by měla být tato výjimka 

v budoucnu zrušena. Jako další osvobození, které je možno zařadit mezi zaměstnanecké 

výhody, má být jejich zrušení kompenzováno slevou na dani pro zaměstnance. Osvobození je 

určeno jen pro zaměstnance pracující ve společnostech, které se zabývají veřejnou dopravou, 

a proto se dá považovat za diskriminující a zvýhodňující jen malou část obyvatelstva. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,1 mld. Kč. 

3.1.6 Nepeněžní dary  

Popis: Hodnota nepeněžních darů poskytnutých zaměstnancům z fondu kulturních 

a sociálních potřeb, sociálních fondů nebo zisku po zdanění - § 6 odst. 9 písm. g). 

Podmínky omezující užití výjimky: Maximální výše nepeněžitého daru je  2 000 Kč 

ročně u každého zaměstnance. Podmínky limitující osvobození darů z fondu kulturních 

a sociálních potřeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., která je novelizována 

vyhláškou č. 365/2010 Sb. Ve vyhlášce jsou uvedeny dary jak peněžité, tak nepeněžité, 

a proto je nutno brát zřetel o jaký dar se jedná. Dary mohou být poskytnuty například:  

 za mimořádnou činnost, kterou zaměstnanec poskytne při pomoci při požáru nebo jiné 

živelné pohromě pro zaměstnavatele, 

 ke dvacetiletému výročí trvání pracovního poměru, 

 k životnímu výročí 50 let a každých dalších 5 let věku, 

 při odchodu do starobního důchodu. 
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Daňový dopad u zaměstnance: Pokud jsou dary poskytnuty v souladu s vyhláškou 

a nepřesahují stanovený limit, jsou zcela od daně osvobozeny. V případě, že by byl stanovený 

limit překročen, musela by se hodnota daru připočítat ke zdanitelným příjmům a zároveň by 

ovlivnila výši zdravotního a sociálního pojištění. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Hodnota poskytnutých darů je ve všech případech 

daňově neuznatelným nákladem. 

Příklad č. 1: Zaměstnavatel zakoupil svému zaměstnanci k 55-tým narozeninám dar 

v hodnotě 1 500 Kč. 

Výklad: Jelikož dar splňuje všechny podmínky je u zaměstnance v plné výši od daně 

osvobozen. U zaměstnavatele je výdaj na nákup daru zahrnut do daňově neuznatelných 

nákladů. 

Příklad č. 2: Zaměstnanec obdržel od svého zaměstnavatele k příležitosti narození 

dítěte finanční dar v hodnotě 10 000 Kč. 

Výklad: Zaměstnavatel dar vyplatil ze zisku po zdanění, takže nijak neovlivňuje výši 

základu daně. U zaměstnance se však jedná o peněžní dar, na který se osvobození nevztahuje. 

Proto se celá částka zahrne do zdanitelných příjmů zaměstnance a zvýší vyměřovací základ 

pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

Důvody pro ponechání/zrušení: Dary jsou poskytovány ve většině případů k různým 

významným událostem, mají svůj sociální význam a bylo by nevhodné osvobození zrušit. 

Existují však návrhy na snížení limitu pro osvobození z 2 000 Kč na 500 Kč. Dary obdržené 

fyzickými osobami jsou obecně osvobozeny, pokud nepřesáhnou částku 500 Kč. Mělo by se 

jednat o určité zlehčení zákona, které však bude mít negativní vliv na zaměstnance, kteří 

budou muset hodnotu větších darů započíst mezi své zdanitelné příjmy. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,6 mld. Kč. 

3.1.7 Hodnota přechodného ubytování  

Popis: Hodnoty přechodného ubytování nejde-li o ubytování při pracovní cestě 

poskytované jako nepeněžní plnění - § 6 odst. 9 písm. i). 
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Podmínky omezující užití výjimky: Ubytování musí být poskytnuto v souvislosti 

s výkonem práce a v obci, která není shodná s obcí, ve které má zaměstnanec bydliště. 

Maximální částka zaplacená za ubytování může být do výše 3 500 Kč měsíčně. 

Daňový dopad u zaměstnance: Opět se jedná pouze o nepeněžní plnění. V případě, 

kdy by zaměstnavatel dal svému zaměstnanci peněžní částku, kterou by zaměstnanec použil 

na úhradu ubytování, musela by se částka započíst do vyměřovacího základu pro výpočet 

záloh na daň z příjmů i sociálního a zdravotního pojištění. Pokud by částka zaplacená 

zaměstnavatelem byla vyšší než 3 500 Kč za měsíc, musela by se nadlimitní část započíst 

zaměstnanci do zdanitelných příjmů. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Veškeré náklady spojené s přechodným 

ubytováním svých zaměstnanců mohou být u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, 

pokud jsou plnění ustanovena v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo popř. v pracovní 

smlouvě sepsané přímo se zaměstnancem. 

Příklad č. 1: Společnost s místem pracoviště v Ostravě přispívá svému zaměstnanci, 

jehož bydliště je v Olomouci, 4 000 Kč měsíčně na ubytování v Ostravě, které hradí přímo 

majiteli ubytovny. Výše příspěvku a místo pracoviště je sjednáno ve smlouvě. 

Výklad: U zaměstnance je podle výše uvedených podmínek osvobozena jen část 

poskytnutého příspěvku, a to ve výši 3 500 Kč. Rozdíl mezi celkovou hodnotou příspěvku 

a osvobozením ve výši 500 Kč je u zaměstnance zdanitelným příjmem, který podléhá 

i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Poněvadž měl zaměstnavatel ubytování sjednáno 

v pracovní smlouvě, může o výdaje v plné výši snížit základ daně. 

Příklad č. 2: Společnost zabývající se stavbou tunelů má pracoviště po celé ČR 

a svým zaměstnancům hradí ubytování, které má sjednáno v kolektivní smlouvě. Při jedné ze 

zakázek vyplatí svému zaměstnanci 3 000 Kč na úhradu ubytování.  

Výklad: Zaměstnavatel si může celou částku dát do svých daňových výdajů, jelikož to 

má stanoveno v kolektivní smlouvě. Přestože částka vyplacená zaměstnanci nepřesahuje limit 

osvobození, jedná se o peněžní plnění, a proto musí být zahrnuta do zdanitelných příjmů 

a ovlivní také výpočet sociálního a zdravotního pojištění. 

Důvody pro ponechání/zrušení: Osvobození má zaručit větší mobilitu pracovní síly, 

ale nejedná se o celospolečenské využití. Je navrhováno osvobození zrušit. V tomto případě 
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by změna nastala pouze u zaměstnance, který by musel příjem zahrnout do svých 

zdanitelných příjmů. U zaměstnavatele by výdaje zůstaly daňově uznatelné. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,05 mld. Kč. 

3.1.8 Příjmy poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc  

Popis: Příjmy poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci jako sociální výpomoc na 

územích, kde byl vyhlášen nouzový stav do výše 500 000 Kč - § 6 odst. 9 písm. o). 

Podmínky omezující užití výjimky: Částky poskytnuté zaměstnanci se musí přímo 

vztahovat k období, kdy zaměstnanec prochází komplikovanou životní situací spojenou 

s živelnou pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárii na územích, kde byl vyhlášen 

nouzový stav. Mezi živelné pohromy můžeme zařadit nezaviněný požár, vichřici s rychlostí 

větru nad 75 km/h, povodeň, krupobití apod. Za nouzový stav lze považovat případy, jako 

jsou živelné pohromy, ekologické havárie a další nebezpečí, která ohrožují ve velké míře 

životy populace, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Daňový dopad u zaměstnance: Jako jedno z mála osvobozených plnění může být 

poskytováno také v peněžní formě a do výpočtu daně a sociálního a zdravotního pojištění se 

nezapočítává po splnění výše uvedených podmínek. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Prostředky vynaložené na uvedené činnosti pro 

zaměstnance jsou u zaměstnavatelů čerpány z FKSP, ze sociálních fondů, ze zisku po zdanění 

nebo na vrub výdajů daňově neuznatelných. 

Příklad č. 1: Zaměstnavatel si zřídil ze zdaněného zisku sociální fond, ze kterého 

vyplatil svému zaměstnanci nenávratnou půjčku ve výši 150 000 Kč na zrekonstruování 

rodinného domu po povodni. 

Výklad: Protože v době povodní byl v místě bydliště zaměstnance vyhlášen nouzový 

stav a částka poskytnutá zaměstnavatelem nepřekročila stanovený limit je u zaměstnance 

osvobozena od daně. U zaměstnavatele nemá výdaj žádný vliv na daň, jelikož je čerpán ze 

sociálního fondu vytvořeného ze zisku. 

Příklad č. 2: Zaměstnavatel věnoval svému zaměstnanci nenávratnou půjčku 

v hodnotě 50 000 Kč na nákup nového nábytku do domu, který vyhořel nešťastnou náhodou. 
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Výklad: Zaměstnavatel nemá zřízený žádný sociální fond, ze kterého by tyto 

prostředky čerpal, a proto částku 50 000 Kč zahrne mezi daňově neuznatelné výdaje. Půjčka 

zaměstnanci nesplňuje podmínky osvobození, tudíž spadá mezi zdanitelné příjmy a navyšuje 

základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. 

Důvody pro ponechání/zrušení: Už jen se sociálního pohledu by bylo nepřípustné 

osvobození zrušit. Má celospolečenský význam a v nedávné minulosti bylo často využíváno 

při odstraňování škod po povodních. Kritéria pro osvobození příjmů jsou však poměrně tvrdá. 

Půjčky zaměstnancům na překonání těžkých životních situací by měly být zcela osvobozeny. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 0,5 mld. Kč. 

3.1.9 Penzijní připojištění + životní pojištění  

a) Popis: Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, na penzijní pojištění ve prospěch jeho zaměstnance u instituce penzijního 

pojištění a příspěvek na pojistné hrazené zaměstnavatele zaměstnanci na jeho pojištění pro 

případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění - § 6 odst. 

9 písm. p). 

Podmínky omezující užití výjimky: Maximální výše osvobozených příspěvků může 

být v celkovém úhrnu 24 000 Kč ročně. Výplata plnění z penzijního pojištění může být 

sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 

Stejná podmínka platí také u pojistného pro případ dožití nebo pro případ smrti. 

Daňový dopad u zaměstnavatele: Mezi výdaje daňově uznatelné patří příspěvky do 

24 000 Kč pro jednoho zaměstnance.  

Důvody pro ponechání/zrušení: Osvobození příspěvku je výhodné jak pro 

zaměstnance tak zaměstnavatele. Je určitým nástrojem, který motivuje k přispívání si na 

úspory ve stáří. V posledních letech je často využívanou zaměstnaneckou výhodou. 

Zaměstnavatel však nesmí ovlivňovat svého zaměstnance při výběru penzijního fondu, 

u kterého si svou pojistnou smlouvu uzavře. Podmínky penzijního připojištění se často mění 

a v příštích letech je chystaná velká reforma penzijního pojištění a připojištění. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 1 mld. Kč. 

b) Popis: Nezdanitelná část základu daně – příspěvek zaplacený poplatníkem na 

penzijní připojištění - § 15 odst. 5. 
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Podmínky omezující užití výjimky: Částka, kterou lze uplatnit jako nezdanitelnou 

část je rovna součtu zaplacených příspěvků poplatníkem snížená o 6 000 Kč. Maximálně lze 

však uplatnit za zdaňovací období 12 000 Kč. Pokud poplatníkovi pojištění zaniklo nebo mu 

bylo vyplaceno odbytné, pak osvobození zaniká a částka, o kterou byl snížen základ daně, 

musí být dodaněna jako ostatní příjem podle § 10 ZDP. 

Důvody k ponechání/zrušení: Možnost odečtu zaplaceného pojistného na penzijní 

připojištění má motivovat obyvatelstvo k uzavírání smluv na penzijní pojištění, a tak 

podporovat zajištění obyvatelstva ve stáří. Zaměstnanci spořícímu si v rozmezí 100 Kč až 

500 Kč přispívá stát v různé výši. Přehled výše státního příspěvku je uveden níže. Pokud si 

však zaměstnanec nepřispívá více než 500 Kč měsíčně, nesplní limit pro odpočet nezdanitelné 

částky. Dá se říci, že pro zaměstnance s velmi nízkými příjmy jsou podmínky nezdanitelné 

částky z daňového hlediska nevýhodné. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 1 mld. Kč 

Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše příspěvku 

účastníka. Viz Tabulka 3.1. Od roku 2013 by se však výše příspěvku měla změnit. 

Tabulka 3.1: Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 a více 150 Kč 

  Zdroj: Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

c) Nezdanitelná část základu daně – životní pojištění 

Popis: Nezdanitelná část základu daně – poplatníkem zaplacené pojistné na soukromé 

životní pojištění - § 15 odst. 6.  

Podmínky omezující užití výjimky: Maximální částka, kterou lze uplatnit je 

12 000 Kč. Poplatník musí doložit smlouvu o soukromém životním pojištění a potvrzení od 

pojišťovny o zaplaceném pojistném za zdaňovací období. Výplata pojistného může nastat 

nejdříve po 5 letech od sepsání smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník dosáhne věku 

60 let. U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou 
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dobou od 5 do 15 let včetně, musí být pojistná částka nejméně 40 000 Kč a u pojistné doby 

nad 15 let 70 000 Kč. 

Porušení podmínek: Při porušení některých podmínek musí poplatník podat daňové 

přiznání, ve kterém jako příjmy přizná částky, kterými si v minulých letech snižoval daňový 

základ daně.  

Snížení daně u zaměstnavatele: Na životním pojištění neušetří jen zaměstnanec, ale 

také zaměstnavatel, který si může do svých daňově uznatelných nákladů zahrnout příspěvek 

až 24 000 Kč ročně, na každého zaměstnance. Tato částka je však společná pro penzijní 

připojištění a soukromé životní pojištění. Zaměstnavatel si může zvolit, v jakém poměru mezi 

tyto dva finanční produkty částku rozdělí. 

Důvody k ponechání/zrušení: Je prioritou jak pro stát, tak pro zaměstnance, aby si 

tvořily úspory na různé životní situace, tak i na etapu stáří. 

Odhad rozpočtového dopadu při zrušení: 2 mld. Kč 

Příklad č. 1: Za zdaňovací období si na penzijní připojištění zaměstnanec přispěl 

částkou 15 500 Kč a soukromé životní pojištění částkou 5 000 Kč. Zaměstnavatel mu přidal 

k pojištění příspěvek ve výši 6 000 Kč. 

Výklad: I když si zaměstnanec na penzijní připojištění přispěl částkou 15 500 Kč, 

můžeme od základu daně odečíst pouze 9 500 Kč, jelikož je nutno od zaplacené částky 

odečíst 6 000 Kč. Poněvadž životní pojištění je limitováno jen horní hranicí může si 

zaměstnanec od základu daně odečíst ještě 5 000 Kč. Příspěvek zaměstnavatele splňuje 

podmínky pro osvobození, a proto se zaměstnanci vůbec nezahrnuje do výpočtu daně. 

Výhodné je to i pro zaměstnavatele jelikož si může o celou zaplacenou částku, tedy 5 000 Kč 

snížit základ daně. 

3.2 Postup při výpočtu reálného příkladů  

V následujícím souhrnném příkladu je proveden výpočet mezd zaměstnanců 

s použitím výjimek a znázorněn význam pro společnost, ve které jsou zaměstnanci 

zaměstnáni. Informace o zaměstnancích jsou zjištěny z formuláře ročního zúčtování k dani. 

Principem pro výpočet daně z příjmů fyzických osob je určení základu daně jako 

součtu dílčích základu daně podle jednotlivých druhů příjmů (§ 6 – 10 ZDP), od kterého je 
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nutno odečíst oprávněné nezdanitelné části a odčitatelné položky. Jednotlivé základy daně 

stanovíme jako částku, o kterou příjmy přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. 

Základem daně u právnických osob je buď výsledek hospodaření (u těch, kteří vedou 

účetnictví) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, který se následně: 

 zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do 

výdajů (nákladů) zahrnout, 

 snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté 

do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout. 

Od základu daně lze kromě výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených na dosažení, 

zajištění a udržení odečíst i odčitatelné položky podle § 34 ZDP. (3) 

Položky osvobozené od daně se vůbec při výpočtu daně nezobrazí. Proto na ně bude 

upozorněno při výkladu řešení. 

3.3 Analýza firmy BerekaRak, s.r.o. z  pohledu využívaných výjimek  

Právní forma společnosti BerekaRak je společnost s ručením omezeným, kterou 

zastupuje jeden jednatel, který je zároveň také jediným společníkem. Hlavními činnostmi, 

kterými se společnost zabývá je maloobchod s pevnými palivy a sběr a nakládání s odpady 

s výjimkou odpadů nebezpečných. Ve společnosti je na plný pracovní úvazek zaměstnáno 

6 osob, které pracují na následujících pozicích: ředitel, dispečer dopravy, fakturantka, řidič 

nákladního automobilu, strojník a uklízečka. Funkci ředitele vykovává jednatelka firmy 

v zaměstnaneckém poměru. 

V roce 2011 poskytl zaměstnavatel svým zaměstnancům následující nepeněžní plnění: 

 55 % z ceny stravného formou dovozu jídel od jiného subjektu a zbývající část 45 % 

stravného si zaměstnanci sami doplatili, 

 společnost každý týden dodává na pracoviště bezplatně nealkoholické nápoje, 

 jeden ze strojníků byl vyslán na týdenní kurz zaměřený na obsluhu pracovního stroje, 

který společnost využívá při své činnosti, a který zaplatila přímo pořádající agentuře, 

 zaměstnavatel přispívá každému zaměstnanci, který si zřídil penzijní pojištění, 2 000 Kč 

měsíčně. 
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3.3.1 Výpočet daně a roční zúčtování daně  u jednotlivých zaměstnanců  

Všichni zaměstnanci podepsali u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kromě ředitelky, která má 

příjmy i z jiných činností a daňové přiznání si zpracovává sama. Proto se ji vystavuje 

potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených 

zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. 

Zaměstnanec č. 1 

Základní informace pro roční zúčtování mzdy u zaměstnance na pozici dispečera 

dopravy: sleva na poplatníka 23 640 Kč, PP – příspěvek organizace 24 000 Kč, PP – 

příspěvek zaměstnance 4 800 Kč, stravné 4 271 Kč, nealko nápoje 2 784 Kč. 

Úhrn příjmů od všech plátců 120 032 Kč 

Úhrn pojistného § 6 40 813 Kč 

Dílčí základ daně 160 845 Kč 

Nezdanitelné částky celkem 0 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený) 160 800 Kč 

Vypočtená daň 24 120 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba
4
 zákona celkem 23 640 Kč 

Daň po slevě na dani 480 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň 570 Kč 

Přeplatek/nedoplatek + 90 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 31 055 Kč, jelikož podléhaly v roce 2011 osvobození. 

Zaplacený příspěvek na PP zaměstnancem ve výši 4 800 Kč nesplňuje podmínku pro zahrnutí 

mezi nezdanitelné částky.  

Zaměstnanec č. 2 

Základní informace pro roční zúčtování mzdy u zaměstnance na pozici strojníka 

v zaměstnaneckém poměru u společnosti BerekaRak, s.r.o. od 1. 4. 2011. Od 1. 1. 2011 do 

31. 3. 2011 byl zaměstnanec evidován na úřadu práce. Sleva na poplatníka 23 640 Kč, PP – 

                                                 
4
 Slevy na dani podle § 35ba lze uplatnit maximálně do výše daně. Nárok na slevy musí poplatník 

doložit příslušnými doklady. 
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příspěvek organizace 18 000 Kč, stravné 3 453 Kč, nealko nápoje 2 088 Kč, kurz na obsluhu 

stroje 5 500 Kč. 

Úhrn příjmů od všech plátců 107 985 Kč 

Úhrn pojistného § 6 36 719 Kč 

Dílčí základ daně 144 704 Kč 

Nezdanitelné částky celkem 0 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený) 700 Kč 

Vypočtená daň 21 705 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona celkem 23 640 Kč 

Daň po slevě na dani 0 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň 4 050 Kč 

Přeplatek/nedoplatek + 4050 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 29 041 Kč, jelikož podléhala v roce 2011 osvobození.  

Zaměstnanec č. 3 

Základní informace pro roční zúčtování mzdy u zaměstnance na pozici fakturantky: 

sleva na poplatníka 23 640 Kč, PP – příspěvek organizace 24 000 Kč, PP – příspěvek 

zaměstnance 18 800 Kč, stravné 3 215 Kč, nealko nápoje 2 736 Kč. 

Úhrn příjmů od všech plátců 117 861 Kč 

Úhrn pojistného § 6 40 076 Kč 

Dílčí základ daně 157 937 Kč 

Nezdanitelné částky celkem 0 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený) 157 900 Kč 

Vypočtená daň 23 685 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona celkem 23 640 Kč 

Daň po slevě na dani 45 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň 470 Kč 

Přeplatek/nedoplatek + 425 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 29 951 Kč, jelikož podléhaly v roce 2011 osvobození. 

Zaplacený příspěvek na PP zaměstnancem ve výši 18 000 Kč splňuje podmínku pro zahrnutí 

mezi nezdanitelné částky ve výši 12 000 Kč, ale na žádost zaměstnankyně nebyla 
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nezdanitelná částka zahrnuta do ročního zúčtování, jelikož bude čerpáno jednorázové 

vyrovnání z penzijního fondu. 

Zaměstnanec č. 4 

Základní informace pro roční zúčtování mzdy u zaměstnance na pozici řidiče: sleva na 

poplatníka 23 640 Kč, PP – příspěvek organizace 24 000 Kč, životní pojištění – příspěvek 

zaměstnance 11 328 Kč. V podobě cestovních náhrad bylo zaměstnanci vyplaceno 78 800 Kč. 

Úhrn příjmů od všech plátců 155 665 Kč 

Úhrn pojistného § 6 52 929 Kč 

Dílčí základ daně 208594 Kč 

Nezdanitelné částky celkem 11 328 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený) 197 200 Kč 

Vypočtená daň 29 580 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona celkem 23 640 Kč 

Daň po slevě na dani 5 940 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň 7 740 Kč 

Přeplatek/nedoplatek + 1800 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 24 000 Kč, jelikož podléhalo v roce 2011 osvobození. 

Zaplacený příspěvek na životní pojištění zaměstnancem ve výši 11 328 Kč splňuje podmínku 

pro zahrnutí mezi nezdanitelné částky. 78 800 Kč v podobě cestovních náhrad není 

předmětem daně. 

Zaměstnanec č. 5 

Základní informace pro roční zúčtování mzdy u zaměstnance na pozici uklízečky: 

sleva na poplatníka 23 640 Kč, PP – příspěvek organizace 24 000 Kč, PP – příspěvek 

zaměstnance 6 000 Kč, stravné 4 299 Kč, nealko nápoje 2 808 Kč.  

Úhrn příjmů od všech plátců 95 846 Kč 

Úhrn pojistného § 6 32 589 Kč 

Dílčí základ daně 128 435 Kč 

Nezdanitelné částky celkem 0 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený) 128 400 Kč 

Vypočtená daň 19 260 Kč 
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Sleva na dani podle § 35ba zákona celkem 23 640 Kč 

Daň po slevě na dani 0 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň 0 Kč 

Přeplatek/nedoplatek 0 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 31 107 Kč, jelikož podléhaly v roce 2011 osvobození. 

Zaplacený příspěvek na PP zaměstnancem ve výši 6 000 Kč není dostatečně vysoký, aby 

mohl být zahrnutý mezi nezdanitelné částky. 

Ředitelka 

Ředitelka má příjmy podléhající § 6 a § 9. V zaměstnaneckém poměru jsou 

poskytována následující nepeněžní plnění: sleva na poplatníka 23 640 Kč, sleva na 

vyživované dítě 11 604 Kč, PP – příspěvek organizace 24 000 Kč, PP – příspěvek 

zaměstnance 24 000 Kč, stravné 4 010 Kč. 

Ostatní daňová zvýhodnění: 3 x životní pojištění v celkové výši 9 595 Kč, úroky 

z úvěrů na bytové potřeby ve výši 13 601 Kč. 

Úhrn příjmů od všech plátců 143 917 Kč 

Úhrn pojistného § 6 48 936 Kč 

Dílčí základ daně podle § 6 192 853 Kč 

Dílčí základ daně podle § 9 269 019 Kč 

Základ daně 461 872 Kč 

Nezdanitelná části základu daně 

 Úroky z úvěru 13 601 Kč 

 Životní pojištění 9 595 Kč 

 Penzijní pojištění 12 000 Kč 

Úhrn nezdanitelných částí základu daně 35 196 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 426 676 Kč 

Základ daně (zaokrouhlený) 426 600 Kč 

Daň podle § 16 63 990 Kč 

Sleva na poplatníka 23 640 Kč 

Daň po uplatnění slevy na poplatníka 40 350 Kč 

Vyživované dítě 11 604 Kč 

Daň po uplatnění slevy podle § 35c 28 746 Kč 
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Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d 6 234 Kč 

Výsledná daň 34 980 Kč 

Výklad: Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem, o které nemusí zaměstnanec 

zvýšit svůj daňový základ je ve výši 28 010 Kč, jelikož podléhaly v roce 2011 osvobození. 

Zaplacený příspěvek na PP zaměstnancem ve výši 24 000 Kč splňuje podmínky pro zahrnutí 

mezi nezdanitelné částky, ale přesahuje horní hranici a proto je do výpočtu daně zahrnuta 

pouze částka 12 000 Kč. 

3.3.2 Rekapitulace dosažených výsledků  

Celkově nemuseli všichni zaměstnanci do svých zdanitelných příjmů zahrnout částku 

ve výši 169 242 Kč. Zaměstnanci přispívající si na penzijní připojištění dostanou ještě 

příspěvek od státu. Ale u zaměstnanců s nižšími příjmy přispívajícími si na penzijní 

připojištění není využitelná výjimka, pro její limitující podmínky.  

Společnost zaplatila stravné v celkové výši 34 996 Kč bez DPH, z toho si do daňových 

nákladů uplatnila 55 %, což je 19 248 Kč bez DPH. Na PP přispěla všem zaměstnancům 

v celkové výši 138 000 Kč, o které si může snížit základ daně. Zaměstnanci sice dostali od 

společnosti nealkoholické nápoje v hodnotě 10 416 Kč, ale nejsou to výdaje na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, a proto si o tuto částku nemůže společnost snížit základ daně. Mezi 

daňové náklady však patří ještě kurz zaplacený strojníkovi v celkové hodnotě 5 500 Kč. 

Společnost si snížila základ daně celkem o 162 748 Kč, což se při sazbě daně 19 % projeví na 

snížení daně o 30 922 Kč.  
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4 Porovnání a zhodnocení s navrhovanými legislativními 

změnami  

4.1 Změny v daňových výjimkách od počátku daňové reformy  

Daňové výjimky, u kterých během let došlo ke změně, byly zrušeny nebo naopak 

přidány, nejsou vypsány v plném znění, ale ve zkráceném a zjednodušeném. Vypsány nejsou 

také úplně všechny změny, ale pouze ty významnější. 

4.1.1 Změny účinné od 1. 1. 2009  

V zákoně o daních z příjmů nebylo mezi lety 2008 a 2009 provedeno mnoho změn. 

Pouze jedna výjimka byla zrušena, 2 byly nově přidány a u některých byla změněna pouze 

znění. Mezi hlavní změny patří výše osvobozeného příjmu získaného ve formě dávek a služeb 

z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory atd. U příjmů ve 

formě pravidelných důchodů nebo penzí byla v  roce 2008 osvobozena maximálně částka 

198 000 Kč, zatímco v roce 2009 to byl 36-ti násobek minimální mzdy
5
. Další změna je v § 6 

odst. 9 písm. a), který stanoví podmínky osvobození částek vynaložených na odborný rozvoj 

zaměstnance. Od roku 2009 je nutno, aby odborný rozvoj zaměstnance byl považován za 

výkon práce. Zcela zrušeno bylo osvobození příjmů ze spořitelních a úvěrových družstev 

z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank. A nově byla přidána osvobození: 

 příjmů obdobných úrokovým příjmům, které se nezahrnují do základu daně u penzijních 

fondů, 

 příjmů z dividend plynoucí penzijnímu fondu nebo instituci penzijního pojištění. (4) 

4.1.2 Změny účinné od 1. 1. 2010  

Jednou z hlavních změn je vytvoření nového osvobození na náhradu výdajů ve výši 

prokázaných výdajů poskytovaných podle zvláštních právních předpisů
6
 představitelům státní 

moci a některých státních orgánů atd. jde-li např. o výdaje na leteckou dopravu při 

                                                 
5
 Při minimální mzdě 8 000 Kč, mohlo být osvobozeno nanejvýš 288 000 Kč. 

6
 Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 

Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o 

platu a odměně za pracovní hotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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tuzemských cestách, výdaje na stravování při tuzemských cestách nebo výdaje na odborné 

a administrativní práce. Dalšími nově osvobozenými jsou příjmy spořitelních a úvěrových 

družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank. Osvobození bylo platné již v roce 2008 

a pouze na rok 2010 bylo zrušeno.(5) 

4.1.3 Změny účinné od 1. 1. 2011  

Mezi podstatné změny daňových výjimek, které nastaly k 1. 1. 2011, můžeme zařadit 

zrušení osvobození příjmů plynoucích poplatníkům z ekologického způsobu výroby 

elektrické energie v rámci provozu elektráren a zařízení používajících alternativní zdroje 

energie (malé vodní elektrárny, solární zařízení apod.) podle § 4 odst. 1 písm. e) a jeho 

nahrazení osvobozením příjmů podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve 

kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, které dříve bylo označeno jako písm. zn). 

Poslední změna souvisí s možností získání daňového zvýhodnění u penzijního připojištění 

poskytovaného zahraničnímu subjekty v rámci EU a některých států Evropského 

hospodářského společenství. 

Osvobození příjmů plynoucích poplatníkům z ekologického způsobu výroby 

elektrické energie je zrušeno také v § 19, který se týká právnických osob. Nahrazeno je 

osvobozením příjmů z dividend plynoucí penzijnímu fondu nebo instituci penzijního 

pojištění, které bylo dříve pod písm. zp). Zrušeno je osvobození úroků ze stavebního spoření, 

které je nahrazeno osvobozením příspěvku poskytovaným podle zákona upravujícího stavební 

spoření a osvobození příjmů spořitelních a úvěrových družstev. Nově je přidáno osvobození 

podle § 19 odst. 1 písm. zj) na licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu EU. (6) 

4.1.4 Změny účinné od 1. 1. 2012  

První změna je v § 4 odst. 1 písm. o). Osvobození přídavku na bydlení u vojáků 

z povolání je zrušeno. Další změnou mezi osvobozeními je změna výjimky v § 4 odst. 1 písm. 

s), která osvobozuje od daně příspěvek fyzických osobám poskytovaný podle zákona 

upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření. Zrušen je dodatek, který 

vyjímal příspěvek, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně 

po 31. prosinci 2010. Další změna nastala v osvobození podle § 4 odst. 1 písm. zd). V roce 

2011 se osvobození netýkalo kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně 
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na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu a v roce 2012 je výjimkou kursový zisk 

vytvořeny při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo 

na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.  

V § 19 odst. 1 bylo znění písmene g) zcela změněno. Zrušeno bylo osvobození příjmů 

ze všech vsazených částek ze všech poplatníkem provozovaných loterií a jiných podobných 

her a nahradilo jej osvobození výnosů z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy 

pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel. A zjednodušeno je znění osvobození 

podle § 19 odst. 1 písm. p) o výnosech z operací s prostředky jaderného účtu na finančním 

trhu podle atomového zákona. Úplně zrušeno je také osvobození v § 19 odst. 1 písm. ch), 

které se vztahovalo na příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem 

podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her. (7) 

4.1.5 Navrhované změny pro rok 2013  

Daňové výjimky v zákoně o daních z příjmů by měly od roku 2013 obsahovat mnoho 

změn. Mnoho ze stávajících výjimek by mělo být zrušeno, u některých je pouze pozměněno 

jejich znění a některé jsou nahrazeny jinými. Mělo by dojít k mnoha přesunům v rámci 

§ 6 odst. 9. Následující přehled změn je výsledkem porovnání zákona o daních z příjmů 

účinného v roce 2012 a návrhu na tentýž zákon pro rok 2013. Navrhované změny týkající se 

výjimek jsou velmi rozsáhlé jak v části věnující se fyzickým osobám, tak právnickým osobám 

a mohly by být předmětem samostatné práce, proto jsou zde uvedeny jen některé změny. 

Znění jednotlivých osvobození není vypsáno v plném rozsahu, ale ve zjednodušené 

a zkrácené formě a slouží pouze pro přehled o chystaných změnách. 

První část je věnována osvobozením, která by měla být zcela zrušena. V zákoně 

o daních z příjmů fyzických osob by měla být zrušena osvobození: 

 příjmů podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto 

o povolení reorganizace, 

 plnění poskytovaných vojákům v základní službě, žákům skol, vojákům v záloze 

povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze, 

 kázeňských odměn poskytovaných příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, 

 plnění poskytovaných občanům v souvislosti s výkonem civilní služby, 
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 příjmů získaného formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu - 

§ 4 odst. 1 písm. u), 

 příjmů plynoucího ve formě povinného výtisku, 

 příjmů plynoucích ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, 

 příjmů vlastníka bytu nebo nebytového prostoru plynoucích jako důsledek úhrady výdajů 

na opravy, 

 hodnoty nealkoholických nápojů, 

 zvýhodnění poskytovaných zaměstnavatelem provozující veřejnou dopravu svým 

zaměstnancům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek, 

 příjmů ze závislé činnosti vykonávané na území ČR plynoucí poplatníkům od 

zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 

 hodnoty nepeněžních darů z FKSP, sociálních fondů, zisku po zdanění,  

 peněžních plnění za výstrojní proviantní náležitosti poskytované příslušníkům 

ozbrojených sil, 

 náhrady za ztrátu na služebním příjmů poskytovaném příslušníkům ozbrojených sil, 

 hodnoty přechodného ubytování, 

 mzdového vyrovnání ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění, 

 náhrady za ztrátu na důchodu, 

 zvláštního příplatku za službu v zahraničí poskytovaného v cizí měně vojákům 

a příslušníkům bezpečnostních sborů. 

Návrh zákona obsahuje také mnoho změn některých stávajících výjimek. Mezi ty 

hlavní patří zvýšení limitu pro osvobození příjmů z příležitostné činnosti z 20 000 Kč na 

30 000 Kč, přidání osvobození v § 10 odst. 3 písm. c) pro příjmy z prodeje cenných papírů 

a příjmy z podílů při zrušení pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 

100 000 Kč. Výše odpočtu daru podle § 15 odst. 1 se zvyšuje z 10 % na 15 %. Úhrnná částka 

úroku, kterou lze odečíst od základu daně by se měla snížit z 300 000 Kč na 80 000 Kč. 

Druhý souhrn je věnován daňovým výjimkám, které by měly být zrušeny v zákoně 

o daních z příjmů právnických osob. Navrženo je zrušení osvobození: 

 příjmů plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení 

reorganizace, 

 příjmů z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, 
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 příjmů z dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, 

 příjmů mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, 

 zisku převáděný řídící nebo ovládající osobě, 

 příjmů mimo stojícího společníka z vyrovnání na základě smlouvy o převodu zisku nebo 

ovládací smlouvy, 

 výnosů z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance a výnosy ze 

státních dluhopisů, 

 příjmů obdobných úrokovým příjmům, které se nezahrnují do základu daně u penzijních 

fondů. 

Zcela nově je v návrhu zákona zařazen § 19a), který osvobozuje podíly na zisku 

a obdobné příjmy. Část výjimek v tomto ustanovení je přesunuto z § 19. Uspořádání zákona 

je rozumnější a pochopitelnější. Další navrhovanou změnou je zvýšení možnosti odečtu darů 

podle § 20 z 5 % na 10 % avšak navýšení odpočtu u darů středním a vyšším odborným 

školám je zrušeno. Nově je zařazeno také ustanovení 35bb) zabývající se zaměstnaneckým 

zvýhodněním, které je popsáno níže. Jednou z netradičních výjimek je snížená sazba 

u investičního a podílového fondu, která se z dosavadních 5 % podle návrhu sníží na 0 %. 

(23) 

4.1.6 Realizace navrhovaných změn v  letech 2008 až 2012  

Již v roce 2008 proběhl návrh na zredukování počtu daňových výjimek. Navrženo na 

zrušení bylo celkem 37 daňových výjimek, z toho 27 ze zákona o daních z příjmu fyzických 

osob a 10 ze zákona o daních z příjmů právnických osob. I když některé výjimky zrušeny 

byly, nahradily je zase nové. Celkový počet výjimek v letech 2008 – 2012 se mění jen velmi 

málo. Přestože je téma daňových výjimek každoročně projednáváno, bylo v posledních letech 

zaznamenáno málo změn. Připravovaná rozsáhlá změna zákona o daních z příjmů, který měl 

nabýt účinnosti již k 1. 1. 2013, je podle nejnovějších zpráv posunuta až na rok 2015. 

V Tabulce 4.1 je porovnání počtu výjimek v roce 2012 a 2013. 
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Tabulka 4.1: Počty daňových výjimek v letech 2012 a 2013 

Druh daňové výjimky Rok 2012 Rok 2013, resp. 2015 

Osvobození § 4 38 31 

Osvobození § 6 21 11 

Nezdanitelné části základu 

daně § 15 
6 4 

Osvobození § 19 39 32 

Ostatní 8 8 

Celkem 112 86 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

Počty daňových výjimek se nemusí přesně shodovat s jinými zdroji, jelikož pod 

pojmem daňové výjimky mohou být zahrnuty např. slevy na dani. Rozdíl může být tvořen 

také sloučením některých ustanovení týkajících se stejného tématu do jedné výjimky. 

Z Tabulky 4.1 je zřejmé, že chystané změny by se nejvíce dotkly poplatníků s příjmy 

podléhajícími § 6, tzn. zaměstnanců. Kompenzací za zrušené výjimky, dotýkající se 

především poplatníků v zaměstnaneckém poměru by měl být navrhovaný zaměstnanecký 

paušál, který je však často předmětem sporů a o jeho dalším použití není zcela rozhodnuto. 

Úbytek výjimek je také u osvobození příjmů u právnických osob, ale ten je nahrazen novým 

ustanovením a to § 19a, který část těchto výjimek přebírá. 

4.1.7 Význam daňových výjimek vzhledem k  výši mzdy a chystaným změnám  

V Tabulce 4.2 je vypočtena výše daně u minimální mzdy, smluvní mzdy a průměrné 

mzdy v Moravskoslezském kraji bez snížení základu daně o nezdanitelné části. Pouze je 

uplatněna sleva na poplatníka a sleva na vyživované dítě. 

V Tabulce 4.3 je porovnání vlivu daňové výjimky na výši mzdy v roce 2012 a zároveň 

v roce 2013 (2015) po chystaných změnách. Pro zjednodušení jsou při výpočtu mzdy v roce 

2013 (2015) zachovány sazby odvodů na sociálním a zdravotním pojištění jak za 

zaměstnance, tak za organizaci stejné. Stejná zůstala také minimální mzda, která se od roku 

2007 nezvýšila a sazba daně fyzických osob. 
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Mzdy v roce 2012 jsou vypočteny vždy za stejných podmínek, pouze se liší výše 

hrubé mzdy. Pro porovnání je zvolena minimální mzda, smluvní mzda a průměrná mzda 

Moravskoslezského kraje. Ve všech výpočtech předpokládáme, že zaměstnanec podepsal 

Prohlášení poplatníka a uplatňuje si slevu na poplatníka a slevu na jedno dítě. Během 

pracovní doby jsou zaměstnanci poskytnuty nealkoholické nápoje v hodnotě 3 000 Kč. Ročně 

si zaměstnanec přispívá na své životní pojištění částkou 24 000 Kč, uplatňuje si úroky 

z hypotečního úvěru ve výši 6 000 Kč a platí členský poplatek odborové organizaci ve výši 

3 600 Kč. 

Změny pro rok 2013 (2015) se projeví již při výši hrubé mzdy, kde je připočtena 

hodnota poskytnutých nealkoholických nápojů, které jsou v roce 2012 od daně osvobozeny a 

další mezi nezdanitelnými částkami základu daně, kde již nelze uplatnit zaplacené členské 

poplatky. 

Tabulka 4.2: Výpočet mzdy v roce 2012  

(v Kč) 

Výpočet mzdy 
Minimální 

mzda 

Smluvní 

mzda 

Průměrná 

mzda 

Moravskosle- 

zského kraje 

Hrubá mzda 96 000 192 000 274 884 

Zdrav. pojištění – 

zaměstnanec 
4 320 8 640 12 370 

Soc. pojištění – 

zaměstnanec 
6 240 12 480 17 867 

Zdrav. pojištění – 

organizace 
8 640 17 280 24 740 

Soc. pojištění – 

organizace 
24 000 48 000 68 721 

Základ daně 128 640 257 280 368 345 

Daň 19 296 38 592 55 252 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Daň po uplatnění slevy 0 13 752 25 365 

Sleva na vyživované dítě 13 404 13 404 13 404 

Výsledná daň 0 0 11 961 

Daňový bonus 13 404 4 704 0 

  Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka 2.3: Výpočet mzdy v letech 2012 a 2013  

(v Kč) 

Minimální mzda Smluvní mzda 

Průměrná mzda 

Moravskoslezského 

kraje 

Výpočet mzdy 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Hrubá mzda 96 000 99 000 192 000 195 000 274 884 277 884 

Zdrav. pojištění – 

zaměstnanec 
4 320 4 455 8 640 8 775 12 370 12 505 

Soc. pojištění – 

zaměstnanec 
6 240 6 435 12 480 12 675 17 867 18 062 

Zdrav. pojištění – 

organizace 
8 640 8 910 17 280 17 550 24 740 25 010 

Soc. pojištění – 

organizace 
24 000 24 750 48 000 48 750 68 721 69 471 

Základ daně 128 640 132 660 257 280 261 300 368 345 372 365 

Nezdanitelná část ZD 128 600 132 600 257 200 261 300 368 300 372 300 

 - příspěvek na životní 

   pojištění 
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

 - úroky z 

   hypotečního úvěru 
24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 - členské příspěvky 3 600 0 3 600 0 3 600 0 

ZD po odečtení NČ 

základu daně 
95 000 102 600 223 600 231 300 334 700 342 300 

Daň 14 250 15 390 33 540 34 695 50 205 51 345 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daň po uplatnění 

slevy 
0 0 8 700 9 855 25 365 26 505 

Sleva na vyživované 

dítě 
13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 

Výsledná daň 0 0 0 0 11 961 13 101 

Daňový bonus 13 404 13 404 4 704 3 549 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Vyhodnocení příkladu: Lze říci, že s rostoucí mzdou je možné využít více daňových 

výjimek. U poplatníků s minimální mzdou se možný nárok na odečet větší hodnoty 

nezdanitelných částí základu daně nijak neprojeví, jelikož při hrubé mzdě 96 000 Kč ročně 

neplatí poplatník daň, i když si o žádnou částku základ daně nesníží. Až v případě, kdy 
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vypočtena daň převýší základní slevu na poplatníka má smysl nezdanitelnou část zahrnout do 

výpočtu mzdy. Avšak u poplatníka s průměrnou mzdou v Moravskoslezském kraji lze snížit 

základ daně nezdanitelnými částmi až o 30 405 Kč, v případě že je ještě uplatněna sleva na 

poplatníka ve výši 24 840 Kč.  

Výpočet při uplatnění chystaných změn se nejvíce opět projeví u poplatníka s vyšší 

mzdou, který bude moci využít méně nezdanitelných částí. A hlavně nižší částky, vlivem 

snížení limitů u některých nezdanitelných částí. Zrušení nezdanitelných částí základu daně se 

projeví zvýšením daně o 15 % z hodnoty uplatňované nezdanitelné části. Avšak pokud bude 

zrušeno osvobození od daně a hodnota plnění se bude muset započíst do zdanitelných příjmů, 

ovlivní to výpočet daně několikrát. V prvním případě při zvýšení hrubé mzdy, dále při 

výpočtů odvodů na sociálním a zdravotním pojištění jak za zaměstnance, tak za organizaci. 

A v poslední řadě zvýšením superhrubé mzdy, která je součtem hrubé mzdy a odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění placeném organizací. Zrušení osvobození má být proto 

nahrazeno jinými výhodami, např. zavedením zaměstnaneckého paušálu. 

4.2 Zaměstnanecký paušál 

Část výjimek je tvořena zaměstnaneckými výhodami, které jsou výhodné i pro 

zaměstnavatele. Zaměstnavatelé je využívají jako formu motivace svých pracovníků. Jedním 

z oblíbených je příspěvek zaměstnavatele na stravování formou stravenek nebo podnikového 

stravování. Ministerstvo financí chce toto osvobození a i další jemu podobné zrušit a nahradit 

zaměstnaneckým paušálem. Avšak podle názoru veřejnosti je zaměstnanecký paušál 

omezující, jelikož na něj nedosáhnou osoby s nižšími příjmy, které daně neplatí. A ani 

pomocí něj nemohou zaměstnavatelé nijak motivovat své zaměstnance.  

Zaměstnanecký paušál by měl být ve výši 3 000 Kč ročně, tedy 250 Kč měsíčně 

a uplatňovat by se měl formou slevy na dani. Nárok na něj by měl poplatník, který má příjem 

ze závislé činnosti a z funkčních požitků nejméně ve výši odpovídající minimální mzdě. 

Výjimku tvoří příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny, je z nich 

vybírána daň srážkou nebo jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Zaměstnaneckou slevu lze 

uplatnit také jako zaměstnanecký bonus, a to v případě, že zaměstnanecká sleva je vyšší než 

daňová povinnost po uplatnění slev na dani podle § 35ba. O vrácení zaměstnaneckého bonusu 

lze požádat správce, postupuje se obdobně jako u vrácení přeplatku na dani. (23) 
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4.3 Doporučení mezinárodní  instituce 

Světové organizace díky dluhové krizi předpovídají hospodářský pokles v Evropě, 

který se vzhledem k provázanosti eurozóny dotkne i české ekonomiky. OECD ocenila snahu 

ČR k snižování státního deficitu. Ale vidí místa, kde se dá ještě mnoho změnit. Jedním z nich 

jsou daňové výjimky, které již nemají v daňovém systému své opodstatnění. Je však jasné, že 

zrušení výjimek se těžko prosazuje a různé skupiny, které daňové výjimky využívají, budou 

bojovat proti jejich zrušení. Generální ředitel OECD Ángel Gurría však upozorňuje na fakt, že 

velká část výjimek byla uzákoněna v době, kdy byly odůvodněné. Zákon však zůstává 

v platnosti např. i dalších 20 let a pak už nikdo nenavrhne zrušení výjimky, jejíž důvody již 

pominuly. Škrty ve výdajích však nestačí k celkovému ozdravění rozpočtu a jsou nutná také 

další opatření formou reforem. (13) 

4.4 Názor představitelů vybraných  států na daňové výjimky  

Častým problémem světových ekonomik je vysoký deficit státních rozpočtů. 

V posledních letech se proto hledají různé způsoby, kterými se docílí snížení schodku. Jedním 

z nich je zrušení daňových výjimek. Mezi státy, které řeší problém daňových výjimek, patří 

např. USA, Německo, Francie, Slovensko a další. 

Americký prezident Barack Obama zdůraznil, že zrušení daňových výjimek pro 

nejbohatší Američany musí být součástí dohody o snížení deficitu rozpočtu. Zrušení výjimek 

by se mělo dotknout, také nejbohatších firem, jako jsou například ropné společnosti. Avšak 

ani zde nepanuje jednotný názor a republikáni odstranění výjimek odmítají a úspory, chtějí 

hledat jinde. (11) 

O rušení výjimek, ze kterých těží hlavně bohatí, se hovoří také ve Francii. 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy
7
 již v roce 2011 navrhoval tímto způsobem přispět do 

rozpočtu až několik miliard eur. Naopak s návrhem pro vytvoření nové netradiční daňové 

výjimky přišli samotní poplatníci s nejvyššími příjmy. Pokud by poplatníci, s příjmy většími 

než milion eur, přispěli do státního rozpočtu mimořádná dvě procenta, zvýšily by se příjmy 

státního rozpočtu částkou zhruba 300 milionů eur. (10) 

  

                                                 
7
 Dne 6. května 2012 byl francouzským prezidentem zvolen François Holland, jehož názor na daňové 

výjimky nemusí být shodný s návrhem Nicolase Sarkozyho. 



47 

 

4.5 Shrnutí  

Daňové výjimky jsou často v zákoně nejasné a mají více možností k pochopení. Více 

než zredukování jejich počtu by pomohl rozumnější výklad. Mnohdy jsou ve znění výjimek 

odkazy na další právní předpisy, bez jejichž prostudování nelze určit, zda plnění lze uplatnit 

v příslušné situaci. V mnoha případech je řešeno stejné téma na více místech zákona a pomoci 

by mohlo sloučení všech částí a jejich podrobné vysvětlení. Dalším důvodem k častému 

nepochopení zákona jsou jeho neustále změny. Jak již bylo výše zmíněno, rok od roku jsou 

v zákoně menší či větší změny. A proto je každý rok potřeba zákon studovat znova, což může 

být při neustálém odkazování na jiné předpisy zdlouhavá záležitost. Při porovnávání výjimek 

v jednotlivých letech bylo zjištěno také rušení osvobození a znova jeho zavedení o dva roky 

později, což určitě nevede k lepší přehlednosti zákona. 

Mnoho výjimek má své opodstatnění a jejich zrušení není přípustné, ale většina z nich 

by zrušena mohla být a to buď bez náhrady, nebo zavedením jiného efektivního 

a racionálního nástroje. Mezi ně patří především výjimky vztahující se k malé skupině lidí. 

Část z celkového množství výjimek je vytvořena jen jako řešení pro krátkodobou situaci. 

Jelikož okolnosti pro vytvoření úlevy po pár letech často zaniknou, je nutno i výjimku ze 

zákona vyjmout. Mnohdy by lepším řešením bylo výjimku vůbec nevytvářet, ale nahradit ji 

jiným způsobem. Možným řešením a zjednodušením celého zákona by bylo přesné stanovení 

pouze peněžních a nepeněžních plnění, která by byla předmětem daně. Ta, která by uvedena 

nebyla, by vůbec dani nepodléhala. V současnosti je nutným řešením přehodnocení důležitosti 

všech výjimek a jejich postupné zredukování. 

Daňová reforma měla přinést v tomto směru mnoho nového. Její velká část se týkala 

zákona o daních z příjmů a změnách v daňových výjimkách. Mnoho změn však zatím 

neproběhlo a ani novela zákona chystaná na rok 2013 nebude k tomuto datu uskutečněna. 

Účinnost daňové reformy je prozatím schválena na rok 2015. Porovnání chystaných změn 

není proto zcela aktuální, ale pokud návrh zákona zůstane ve větší míře nezměněn, jsou 

výsledky analýz reálné. S posunem účinnosti daňové reformy se však dá odhadovat, že 

chystaná novela zákona projde ještě mnohými změnami. 
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5 Závěr  

Cílem práce bylo vysvětlení pojmu daňové výjimky a přiblížení jejich významu, který 

pro různé skupiny mají. Výsledkem bylo zjištění, že tak jak je tomu v mnoha jiných státech, 

tak i v České republice nemají výjimky ustálenou formu a hlavně jejich vykazování 

a kvantifikování je velmi nepravidelné. Pokud by se tohle změnilo, mohly by přehledy sloužit 

k efektivnějším změnám ve fiskální politice. Výjimky se váží k mnoha životním situacím, 

a proto lze říci, že mají význam skoro pro každého. S některými je možno se setkat 

v zaměstnání, s jinými při podnikání a některé se váží k různým nahodilým činnostem. 

Ve stěžejní kapitole byla provedena podrobná analýza vybraných daňových výjimek. 

Výběr byl zaměřen na výjimky ovlivňující zaměstnance i zaměstnavatele. Po provedení 

analýzy je zřejmé, že část výjimek ovlivňuje stejnou mírou zaměstnance i zaměstnavatele, 

a naopak některé mají pro obě skupiny jiný důsledek. Zásadním zjištěním bylo, že vybrané 

výjimky se nevážou pouze ke dvěma výše uvedeným skupinám, ale mají význam také pro stát 

a často i pro další subjekt, jehož význam není na první pohled zřetelný. (např. restaurace 

u osvobození stravování nebo penzijní fondy u osvobození příspěvku zaměstnancům). Ve 

většině analyzovaných výjimek bylo shledáno, že jsou využitelné, jen pokud jsou poskytnuty 

nepeněžní formou, což může v mnoha případech omezovat jejich uživatele. 

Podkapitolou bylo řešení reálného příkladu na základě informací a výkazů 

poskytnutých společností BerekaRak, s.r.o. I když lze společnost zařadit mezi malé podniky, 

je možno na příkladu vidět vliv výjimek jak pro zaměstnance, tak pro společnost. 

Poslední kapitola je věnována provedeným a chystaným změnám v této problematice. 

Vyplývá z ní doporučení k pravidelné tvorbě přehledů daňových výjimek, které jsou přínosné 

pro stát i pro jiné ekonomicky aktivní skupiny. Význam by mělo i rozšíření přehledů na další 

daňové úlevy například v podobě slev na dani.  

Samotný návrh zákona je napsán velmi komplikovaně a změny v něm uvedené jsou 

velmi nepřehledné. Pro mnohé, kteří se snaží proces daňové reformy nepřetržitě sledovat, je 

obtížné se ve všech neustále vydávaných předpisech orientovat. Všechny prováděné změny 

jsou plně v kompetenci nejvyšších státních orgánů, ale také veřejnost má možnost se k dané 

problematice vyjádřit a to nejčastěji na internetových diskuzích vytvořených pouze pro tyto 

příležitosti.  
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Seznam zkratek 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EU Evropská unie 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

JIM Jednotné inkasní místo 

MF Ministerstvo financí 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PP Penzijní pojištění 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 

USA Spojené státy americké 

ZDP Zákon o daních z příjmů 
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