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1 ÚVOD 

Povinnost k dani z příjmu fyzických osob se týká všech osob na území České 

republiky dosahujících příjmu, ať uţ ze závislé, samostatně výdělečné činnosti, kapitálového 

majetku či ostatní činnosti, pokud je tento příjem předmětem daně a není od daně osvobozen.  

 Zdanění, předmět mnoha diskuzí a politických rozepří i problémem některých 

poplatníků, provází lidstvo jiţ od nepaměti. Na prahu nového tisíciletí je moţno se ptát, jaké 

změny lze v daních očekávat z důsledku technického pokroku, změn v lidském myšlení a 

postupující globalizaci světa.  

Cílem této práce je analýza daňových povinností v České republice, analýza vývoje 

daní v minulých letech, ale také návrhů na vývoj let příštích. Celá práce nastiňuje 

problematiku daní z příjmů fyzických osob z širšího ekonomického pohledu na daně jako 

systém, jeho vznik, vývoj aţ po pohled daňový prostřednictvím pravidel uplatňovaných pro 

Českou republiku v současnosti, výklad jednotlivých prvků dani z příjmu fyzických osob, 

jejich vývoj v letech minulých i navrhovaných změn let budoucích, výjimky, zvláštnosti, 

výhody a moţnosti v uplatňování pravidlech pro zdanění fyzických osob, kterých se dá vyuţít 

pro optimální zvýhodnění poplatníkovi daňové povinnosti, ale také návrhy na změny 

v daňové soustavě, které by mohly výrazně zjednodušit systém uplatňovaný v České republice 

a také výraznou měrou přispět do státního rozpočtu, avšak tak aby nezasáhly příliš rozpočet 

obyvatel a domácností. 

  Druhá kapitola je zaměřena na obecnou problematiku daní, jejím cílem je poskytnout 

ucelený ekonomický obraz problematiky daní. Je v ní objasněno co je daň, jaký má význam, 

co je její funkcí. Zahrnuje vysvětlení základních pojmů jako daňový subjekt, daňový objekt, 

základ daně, sazby daně. Pozornost je zaměřena na dopad daní a konstrukční prvky, které 

rozhodují o tom, na koho daň dopadne, klasifikací daní, daňové efektivnosti i spravedlnosti. 

Podává přehled o struktuře daní a jejich rozdělení. Neméně důleţité je objasnění základních 

pilířů historie ekonomie, jeţ vedly ke vzniku daňové povinnosti, tak jak je známá dnes.  

 Třetí kapitola je zaměřena na teoretická východiska daně z příjmu fyzických osob pro 

Českou republiku. Obsahuje souhrn hlavních pilířů, z nichţ se daň určuje. Tyto pilíře je třeba 

dobře znát pro správné stanovení daňové povinnosti.  Především je zaměřena na to, aby čtenář 

byl schopen pochopit fungování daně z příjmu fyzických osob. 
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 Čtvrtá kapitola shrnuje vývoj minulého vývoje a analyzován je i vývoj budoucích 

změn tohoto daňového systému daně z příjmu fyzických osob, také vyjádření daňového 

zatíţení poplatníka za sledované období, prostřednictvím efektivní daňové sazby. 

Problematika daňových změn je rozebírána také v podkapitole Vlastní návrhy. Jak tyto změny 

ovlivní daňového poplatníka, jeho povinnosti, moţnosti daňových úlev, odpočtů na dani a 

dosaţení co nejniţší moţné daňové povinnosti na konkrétním příkladě ve srovnání 

s identickým poplatníkem a jeho daňovou povinností, moţností daňových úlev odpočtů a slev 

v současné době. Vlastními návrhy je autorem zamýšleno zjednodušení a zpřehlednění 

daňových pravidel v České republice, zároveň spravedlivější podmínky pro poplatníky, 

zároveň úspory pro stát. 

 Systematičnost výkladu a snaha o přehlednost rozhodně není slučitelná s uváděním 

všech výjimek, se kterými se v daňovém systému ČR setkáváme. Celá práce shrnuje, jak daně 

vznikaly od prvopočátku, aţ po vývoj v posledním desetiletí.   
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2 VÝZNAM, VÝVOJ A FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY 

Tato kapitola je zaměřena na ekonomická hlediska daně. Je v ní vysvětlen pojem daně, 

znázorněny funkce daní, vymezeny pojmy jako subjekt daně, objekt daně, základ daně a sazba 

daně. Vysvětlen je systém rozdělení daní v České republice. Nastíněna je historie a vývoj 

vzniku daně aţ po daň z příjmů jak ji známe dnes, na co všechno má daň vliv a jak ovlivňuje 

rozhodování občanů je vysvětleno v podkapitole s názvem daňové stimuly, vysvětlení 

principů podle kterých se určuje spravedlivost daně. Snaha o spravedlivost daně musí být 

v kompromisu také s efektivností zdůrazňovanou ekonomy a spravedlností, právní 

perfektností, jednoduchostí a srozumitelností toto téma je nastíněno v kapitole optimální 

zdanění. Základní rozdíly mezi progresivním a proporcionálním zdaněním jsou naznačeny ve 

stejnojmenné kapitole. 

2.1 Daň 
„Daň je povinná, nevratná, zpravidla pravidelně se opakující zákonem stanovená 

platba do veřejného rozpočtu, bez nároku na přímé a ekvivalentní plnění z veřejného 

rozpočtu.“
1
 Daň spolu s příspěvky na sociální zabezpečení tvoří rozhodující skupinu příjmů 

v rozpočtových soustavách vyspělých zemí. Povinnost platit daně patří mezi základní 

občanské povinnosti. Daňová povinnost musí být stanovena srozumitelně a jednoznačně tak, 

aby kaţdý věděl, kolik má prostřednictvím daní přispívat na společné potřeby. Je třeba, aby 

lidé věděli, kdy a jakou formou jsou povinni zaplatit.  

„Daň je neúčelová, protoţe nikdo v okamţiku placení daně neví, co bude z těchto 

prostředků financováno. Uhrazením daně nikomu nevzniká právo na konkrétní plnění 

z veřejných zdrojů.  

Daň je neekvivalentní v tom smyslu, ţe část, jakou se jednotlivec podílí na společných 

příjmech, nemá ţádný nebo téměř ţádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích 

veřejných rozpočtů nebo spotřebovávat veřejně financované statky. 

Daň charakterizuje pravidelnost, a to proto, ţe se vybírá v pevně daných intervalech, 

například jednou za rok či měsíc, to odpovídá také pravidelně se vyskytující potřebě 

                                                           
1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5.vyd. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2010. 276s. ISBN 978-80-

7357-574-8. Str.13 
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veřejných výdajů. Nenávratnost odlišuje daň především od půjčky, kdy se majetek po určité 

době vrací zpět.“
2
 

 Daně jsou nejčastěji určeny jako podíl daňového základu, kterým můţe být cena zboţí, 

příjem, velikost majetku a podobně. Alternativně můţe být velikost daně určena zcela pevnou 

částkou nebo vypočítána jiným způsobem, jako například daň z lihu, jejíţ výše je v Česku 

odvozena od mnoţství čistého lihu, nikoliv z ceny. 

 

2.2. Funkce daní 

Daně plní tři hlavní funkce, funkci fiskální, alokační funkci a funkci stabilizační. 

 Fiskální funkce je schopnost zabezpečit dostatek zdrojů k úhradě veřejných výdajů 

státu. Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů 

tím, ţe větší částky placené za daně občany s vyššími příjmy, umoţňují státu prostřednictvím 

transferů zvyšovat příjmy chudším občanům a naplnit tak funkci redistribuční.  

Alokační funkce daně vyplývá z toho, ţe na některých trzích efektivnost trţních 

mechanismů selhává. Daně mohou plnit alokační funkci, stejně jako přímé výdaje do oblastí 

nebo odvětví, ve kterých je zájem o veřejné investice. Jsou to především daně důchodové, 

majetkové i spotřební, přičemţ stát musí zároveň řešit problematiku alokace na principu 

efektivnosti při dodrţení ekonomické rovnováhy.  

Daně mohou prostřednictvím stabilizační funkce přispívat například ke zmírňování 

cyklických výkyvů v ekonomice. „V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle 

rostou, daně odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl a pomáhají tím předcházet přehřátí 

ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu pro „horší časy“. V období stagnace pak daně tím, ţe 

se soustřeďují do veřejných rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat.“
3
 

 V posledních desetiletích stabilizační funkce daní začíná mít i mezinárodní rozměr. 

Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat trţní prostředí v jiném státě. 

Například sníţí-li jeden stát výrazně sazbu některé velké daně, bude tak lákat zahraniční 

investory. Kdyţ se druhý stát bude proti odlivu kapitálu bránit tím, ţe udělá obdobné opatření, 

můţe se stát, ţe jediným efektem bude sníţení daňových výnosů obou z nich. 

 Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky na financování veřejného 

sektoru, k financování funkcí státu a veřejné správy jako armády a vojenskou obranu obecně, 

                                                           
2 KLAZAR, Stanislav, Ph.D. Prvky daňové techniky [online].VŠE [28.9.2008]Dostupné z: http://nb.vse.cz/~klaz

ar/1vf324/1_prvky_d_techniky.pdf  (s.2.) 
3 Stejný odkaz jako předchozí poznámka pod čarou č.2 
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tvorba a údrţba infrastruktury, nákladů na provoz veřejné správy, přerozdělování bohatství, 

udrţování veřejného pořádku, dodrţování zákonů a další.  

 Státy pouţívají daně k částečnému či úplnému financování některých veřejných 

sluţeb, jako starobní důchody, zdravotní péče, vzdělávání, podpora v nezaměstnanosti, 

sociální péče, veřejná doprava a ochrana ţivotního prostředí a přírodního bohatství.  

 Stát prostřednictvím změn parametrů daňového systému mohou ovlivňovat 

přerozdělování bohatství mezi různě bohatými vrstvami obyvatelstva, chod makroekonomiky 

fiskální politikou, ovlivňovat spotřebu různého zboţí a sluţeb a prostřednictvím daní stát 

mění výhodnost některých činností, některé činnosti stát podporuje subvencemi a některé 

naopak zatíţí vyšší daňovou povinností. Míra vyuţívání těchto nástrojů se v různých státech 

liší.  

2.3. Základní daňové pojmy 

2.3.1 Daňový objekt  

Za daňový objekt je povaţováno to, co je předmětem daně, to co se zdaňuje. Objekt 

můţe mít podobu věcnou, to je například automobil, pozemek nebo stavba nebo nepeněţní 

podobu, jako například cena majetku zděděného, příjmy z podnikání a jiné. Určení daňového 

objektu je východiskem pro stanovení základu daně.  

2.3.2 Daňový subjekt 

Osoba povinná odvádět nebo platit daň. Mezi daňové subjekty patří poplatníci a plátci 

daně. Poplatník je daňový subjekt, který je povinen odvádět nějakou daň nebo poplatek ze 

svých vlastních prostředků. Plátce daně je daňový subjekt, který odvádí daň, jejímţ 

poplatníkem je jiná osoba. Odvedením daně mu nevzniká majetková újma. Daňovým 

subjektům jsou zachována práva a povinnosti ohledně daňové povinnosti po dobu, po kterou 

lze vyměřit nebo doměřit dodatečně daň. Po dobu promlčení práva vymáhat daňové 

nedoplatky se daňového subjektu týká placení daní i v případě, ţe přestal být daňovým 

subjektem. Daňovým subjektem není ručitel.
4
   

2.3.3 Základ daně  

Základ daně je základna odpovídající předmětu daně vyjádřená v měrných jednotkách, 

fyzických nebo peněţních, a upravená podle daňových zákonů. Ze základu se sazbou daně 

vypočítává daňová povinnost. 

                                                           
4
 ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ § 6 odst. 1, § 40 odst. 6. Daňový subjekt [online]. Sagit [01.05.200

4]  
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2.3.4 Sazba daně 

 Sazba daně je algoritmus, podle kterého se ze základu daně stanoví daňová povinnost. 

Rozlišujeme sazby daně pevné a relativní. Pevné sazby jsou vztaţeny k objemové jednotce 

základu daně. Relativní sazby jsou vztaţeny k peněţnímu vyjádření základu daně jako 

procentuální podíl. Relativní sazby daně mohou být proporcionální, progresivní nebo 

regresivní. 

Proporcionální zdaněním platí poplatník procentní část, bez ohledu na velikost základu 

daně. Progresivní zdanění znamená větší procenta daně z vyššího příjmu a menší procenta 

z příjmu niţšího. Degresivnímu zdanění odpovídá vyšší zdanění u příjmu niţšího a naopak u 

příjmu vyššího zdanění niţší sazbou daně.  

2.4. Druhy daní 

 Základní způsob kvalifikace daní je dělení na daně přímé, které platí poplatník sám na 

vlastní účet a daně nepřímé, které platí plátce daně ovšem na účet poplatníka, od kterého 

předem daň vybere.  

2.4.1 Přímé daně 

Mezi daně přímé patří Daně z příjmu a Daně majetkové. 

  Daň z příjmu je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností 

nebo jiných právnických osob. Daň z příjmu můţe být progresivní, regresivní nebo 

proporcionální.  

Daň uvalena na obchodní společnosti je daní z příjmů právnických osob nebo daň ze 

zisku. Daň z příjmu fyzických osob zdaňuje veškerý příjem fyzické osoby, zatímco daň 

z příjmu právnických osob zdaňuje čistý příjem, rozdíl mezi příjmy a výdaji.  

 Majetkové daně se skládají z, dani z nemovitosti, dani dědické, darovací, z převodu 

nemovitostí a silniční daně.  

Daní z nemovitosti je kaţdoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Předmětem daně 

jsou pozemky a stavby nacházející se na českém území a evidované v katastru nemovitostí.  

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je přímá majetková daň vybíraná 

v České republice a platí se při dědění, darování a převodu nemovitostí. Všechny tři sloţky 

jsou řazeny jako jedna daň, především proto, ţe jsou definovány v jednom společném zákoně. 

Tato daň je vzhledem k charakteristice nazývána trojdaň. 

2.4.2. Nepřímé daně 

Nepřímé daně se dělí na daň z přidané hodnoty, spotřební daň a daň ekologickou.  
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Daň z přidané hodnoty je jeden z nejdůleţitějších příjmů státního rozpočtu. Je 

nazývána téţ univerzální daň, protoţe ji platí všichni při nákupu většiny zboţí a sluţeb. 

Princip této daně stojí na tom, ţe dodavatel, pokud je registrován, jako plátce musí odvést 

z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Odběratel můţe poţádat o 

vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli, který je plátce, zaplatil. Princip spočívá 

v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena 

zboţí zvýší.  

 Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých 

komodit na trhu. Účelem můţe být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu, nebo sníţit 

prodávané mnoţství škodlivého zboţí. V České republice jsou předmětem daně tabák, alkohol 

a pohonné hmoty. 

Zdaňovací období pro tuto daň je jeden měsíc, pokud ale v tomto měsíci nevznikne 

povinnost daň přiznat, nemusí se podávat daňové přiznání. Plátci daně jsou výrobci a 

provozovatelé tzv. daňových skladů. Poplatníky jsou pak kupující výrobku, daň je obsaţena v 

ceně výrobku, jako je tomu například i u DPH. Od roku 2004 vykonává její správu Celní úřad, 

do konce roku 2003 správu vykonával Finanční úřad. 

Mezi ekologické daně patří daň ze zemního plynu, daň z pevný paliv a daň z elektřiny. 

 Plátcem daně ze zemního plynu je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn 

konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a 

provozovatel podzemního zásobníku plynu, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila plyn 

zdaněný niţší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně, fyzická nebo 

právnická osoba, která pouţila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, neţ na které se 

osvobození od daně vztahuje, fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný 

plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně. 

 Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná 

paliva konečnému spotřebiteli, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila pevná paliva 

osvobozená od daně k jiným účelům, neţ na které se osvobození od daně vztahuje, fyzická 

nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv 

osvobozených od daně.  

Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu 

konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové 

soustavy, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila elektřinu osvobozenou od daně k jiným 

účelům, neţ na které se osvobození od daně vztahuje, fyzická nebo právnická osoba, která 

spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně. 
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2.5 Historie daňového sytému 

 Lidstvo by se mělo poučit z historie a chyb minulých a také by mělo znát význam a 

vývoj jaký měl systém, v kterém se právě nachází. Proto je zde nastíněn stručný vývoj historie 

daní. 

 Daňový systém se nevyvíjel hned se zaloţením státu, nýbrţ mnohem později. Téměř 

ve všech starověkých státech byly státní výdaje uhrazovány ze jmění státu samého, teprve 

později, kdyţ výdaje rostly, bylo zapotřebí postarat se o jejich úhradu. Tato úhrada se 

zpočátku závisela na dávkách, vybíraných dle jmění jednotlivců, aţ vedla k pevným a 

pravidelným dávkám, berním či clům. Jiţ v roce 1100 byl zaloţen v Prze hlavní celní úřad. 

Jako první daň byla v Čechách vybírána daň pozemková, která byla nazývána“berna“. Tato 

daň nebyla pravidelná, ale byla vybírána pouze v určitých případech. Berna byla za krále Jana 

vybírána při korunovaci krále a kdykoliv se králi narodí dcera, později v roce 1389 byla daň 

vybírána v případě korunovace. Za účelem vybírání daně byla půda rozdělena na lány. 

Z kaţdého lánu platili poddaní daň povolenou sněmem. Podrobnější zprávy o způsobu výběru 

a rozvrţení daně máme z dob vlády Václava IV.
5
 

V rámci filozofie a náboţenských učení se daňová teorie začala rozvíjet jiţ ve starověku díky 

Aristotelovi a ve středověku prostřednictvím Tomáše Akvinského a Tomáše Štítného ze 

Štítného. Prvními intelektuály, o jejichţ myšlení můţeme hovořit jako o uceleném 

ekonomickém systému, na jehoţ základě vysvětlili i funkci daní byli v 18. Století francouzský 

fyziokrat Francois Quesnay a angličtí klasičtí ekonomové Adam Smith a David Ricardo. 

Učení zakládali na hospodářském liberalismu a individualismu. Liberalismus se střetával 

s rozporem mezi uznáváním přirozených práv člověka a současnou potřebou vybírat daně. 

Tento rozpor byl překonán na základě směnné teorie daňové, podle níţ jsou daně 

protihodnotou za státem poskytované sluţby jedincům.  

 Adam Smith, zastánce proslulé „neviditelné ruky trhu“ podle níţ je činnost národního 

hospodářství zaloţena na svobodném konání jednotlivců, které vede k přirozenému systému, 

jenţ se ustaví sám, jakmile bude odstraněno státní omezení. Avšak i takový systém potřebuje 

panovníka z důvodů finanční potřeby pro zajištění vnější obrany, vnitřního pořádku, právního 

řádu a veřejné sluţby. K financování těchto funkcí slouţí především daně. Podle jeho učení 

podíl jednotlivce závisí na prospěchu, tedy důchodu, který jednotlivec získává.
6
 

                                                           
5
 WIKIPEDIA. Daně (historie) [online] 

 
6 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 
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 Dalším významným ekonomem byl David Ricardo. Zastával podobné názory jako 

Adam Smith, ve svém díle Bohatství národů se vyjádřil, ţe povaţuje daně za zlo vyţádané 

státními výdaji, které nemohou rozmnoţit důchod ani blahobyt národa. Stejně jako u Smithe 

je mnohé z jeho názorů platné dodnes. 

 John Stuart Mill byl zastánce teorie tří výrobních činitelů práce, půdy, kapitálu. 

Odmítal aplikaci principu prospěchu dle Smithe a Ricarda, neboť daně financují činnost státu, 

spočívají v ochraně osob a majetku a dalších sociálních činnostech. Mill se stal prvním 

zastáncem principu platební schopnosti. Protoţe občané nejsou ochotni platit za jiné, je nutno 

nastolit rovnou daňovou povinnost. Všichni lidé mají daní utrpět stejnou újmu, i kdyţ nemají 

stejné příjmy. Progresivní zdanění má destimulační účinky a bylo nespravedlivé, protoţe 

vyšší důchody vyplývají z usilovné práce. 

 Počátek současné ekonomie vznikl v poslední třetině 19. století. Hlavním předmětem 

zkoumání byla rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, vycházelo se ze subjektivní teorie 

hodnoty a pouţití metod marginální analýzy. Individuální spotřebitel má potřebu nejen 

soukromých ale i veřejných statků. Jednotlivci na základě preferencí porovnávají mezní 

uţitek s cenou. Anglosaská neoklasická škola dochází k závěru, ţe mezní obětí všech je 

dosaţeno i celkové minimální oběti. Z této teze vyplývá potřeba progresivního zdanění 

vzhledem k tomu, ţe mezní uţitečnost statku klesá s jeho mnoţstvím.  

 Díky hospodářské krizi počátkem 30. let 20. století přišlo vystřízlivění pro stoupence 

„neviditelné ruky trhu“. Příčiny krachu měnového systému, hluboké deprese a obrovské 

nezaměstnanosti se nedaly vysvětlit tradičními přístupy marginalistů. Zatímco ekonomové 

hledali východisko z krize v omezování státních výdajů s cílem dosáhnout vyrovnaný státní 

rozpočet a domnívali se, ţe rovnováha na trhu nastává v dokonale konkurenční ekonomice 

působením trţních sil spontánně a při vyuţití všech faktorů včetně práce. V tomto období 

kolem roku 1936 přichází britský ekonom John Maynard Keynes, který povaţuje rovnováhu 

v ekonomice při vyuţití všech faktorů a maximální produkt za vyjímaný jev. Rovnováha 

nastane na niţší úrovni produktu, kdy výrobní faktory nejsou plně vyuţity, a existuje 

nezaměstnanost. Příčiny jsou v nízkém sklonu ke spotřebě, slabých podnětech k investování, 

tudíţ je poptávka po investicích niţší neţ úspory. Východisko z krize spočívá v odstranění 

neţádoucího přetlaku úspor nad investicemi a to politikou státu. Rozhodující význam mají dle 

učení Keynese rozpočtová opatření směřující ke zvýšení efektivní poptávky a stimulaci 

nedostatečné investiční činnosti. Významná úloha v těchto opatřeních je určena daním. 

Progresivní daně zvyšují sklon ke spotřebě přerozdělením důchodů ve prospěch 

občanů s niţšími důchody. U niţších důchodů je sklon ke spotřebě vyšší neţ u důchodů 
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vysokých. Progresivní zdanění spolu se systémem sociálního pojištění odčerpává ze 

soukromého sektoru větší podíl důchodů v době konjunktury neţ v krizi. Deficitní státní 

rozpočet v období krize umoţňuje krýt náklady spojené s přímou i nepřímou podporou 

investiční činnosti, i kdyţ daňové výnosy státním výdajům neodpovídají. To popírá dosud 

platnou tezi o nutnosti vyrovnaného státního rozpočtu. Keynesiánská teorie připouští 

nevyrovnanost a vyrovnaný státní rozpočet poţaduje nejvýše v rámci jednoho hospodářského 

cyklu. Keynesiánská politika zvítězila ve většině vyspělých zemí a byla jí připisována velká 

část hospodářských úspěchů té doby. Hrozba krize v 30. letech se zdála být zaţehnána a 

ekonomové se domnívali, ţe nic uţ nebrání bezproblémovému chodu hospodářství a 

neustálému růstu. 

V 60. a 70. letech se ukázalo, ţe keynesiánská hospodářská politika vede dlouhodobě 

k inflaci. Keynesiánská hospodářská politika v 70. a 80. letech zareagovala návratem 

k neoklasické ekonomii, prosazení potlačení přímé státní regulace a orientace na fungování 

samoregulačních mechanismů trhu, rozšíření neoklasického učení o makroekonomickou 

teorii. Novou daňovou teorii představuje teorie strany nabídky, jde v ní o povzbuzení 

nabídkové strany ekonomiky. Tato teorie dosáhla ve světě největšího ohlasu formulací 

ozdravovací daňové politiky, která spočívá v posílení váhy nezdaněných důchodů jako hlavní 

nástroj ekonomické expanze.  Sníţení daňového zatíţení má vést k vyšší pracovní aktivitě a 

tudíţ větším investicím.
7
  

Je dokázána závislost daňového výnosu na daňové sazbě. Při nízkých daňových 

sazbách roste daňový výnos, ale od určitého bodu začne klesat. Jsou-li daňové sazby příliš 

vysoké, dávají jedinci přednost volnému času a jsou odrazováni od práce. Výsledkem je 

pokles důchodů a daňového výnosu pro stát.  

2.6 Daňové stimuly  

 Daně ovlivňují pracovní aktivitu, výši úspor i rozhodování investorů. Problematika 

vlivu daní bývá zkoumána ze dvou úhlů pohledu, prvním z nich je snaha veličiny regulovat a 

působit na ně v souladu se záměry hospodářské politiky. Z druhého úhlu pohledu by daně 

měly mít neutrální vliv na rozhodování subjektů. Oba záměry skrývají snahu po zvýšení 

efektivnosti ekonomiky.  

Zdanění má vliv na ochotu pracovat. Jedinci nabízejí svou práci na trhu výrobních 

faktorů a rozhodují mezi prací a volným časem. Jedinec maximalizuje svůj uţitek, kdyţ 

                                                           
7 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika.  
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jednotka práce přináší stejný uţitek, o jaký jedinec přichází tím, ţe se vzdá jednotky
8
 volného 

času. Lidé začínají od určité výše mzdy dávat přednost volnému času před zvyšováním 

pracovního úsilí. Při dnešním způsobu zaměstnávání na různě dlouhé pracovní úvazky, 

přijímání dalších zaměstnání a podobně se zdá být tato podmínka v uspokojivé míře splněna. 

Závislost daňového výnosu na daňové sazbě demonstruje Lafferova křivka. Při nízkých  

daňových sazbách roste výnos státu z daní, ale od určitého bodu se funkce rostoucí změní 

v klesající. Jsou-li daňové sazby příliš vysoké, jsou jedinci odrazováni od práce a úspor a 

dávají přednost volnému času a spotřebě. Výsledkem je niţší daňový výnos pro stát. Stát 

můţe stejného daňového výnosu dosáhnout jak při vyšší tak i při niţší daňové sazbě. 

Rozdíl v ochotě pracovat má vliv, zda je daň proporcionální či progresivní. Větší 

odrazení od práce je při dani progresivní neţ proporcionální. Důvodem jsou vyšší sazby daní 

u vyšších příjmů. 

 

 

Obr.2.1 Lafferova křivka
9
           

  

 

 Daňový příjem v Kč        

 

 

                                                          

                           Daňová sazba v % 

 

Sledování vlivu daní na úspory je také nepochybně jedním z důleţitých úkolů daňové 

politiky. Úspory umoţňují dlouhodobě ekonomický růst zvětšením disponibilních 

investičních zdrojů a krátkodobě ovlivňují úroveň ekonomické aktivity.  

Spoření domácností je výsledkem jejich rozhodnutí o rozdělení celkového důchodu na 

spoření a spotřebu. Důchodová daň postihuje výnosy z úspor dvakrát, poprvé sniţuje důchod, 

takţe se zamýšlené úspory zmenší a podruhé postihuje přímo výnos z úspor. Daň ze spotřeby 

postihne výnos z úspor pouze jednou a to nepřímo, představuje tak pro poplatníky větší čisté 

výnosy z úspor neţ daň důchodová, při stejném výnosu pro stát při obou těchto daních.  

                                                           
8
 Práce i volný čas jsou měřeny v hodinách, tudíţ zvýšení práce o jednotku znamená sníţení volného času o 

stejné mnoţství. 
9
 Zdroj wikipedia 
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Zcela jiný přístup k úsporám mají podnikatelské subjekty, jejichţ hlavním cílem je, na 

rozdíl od domácností, maximalizace čistého peněţitého zisku. Podniky tvoří úspory formou 

nerozděleného zisku a formou fondu na amortizaci. Daně ovlivňují jak celkový zisk, tak jeho 

rozdělení. Rozhodnutí podniku můţe ovlivnit niţší zdanění u nerozděleného zisku neţ u zisku 

rozděleného. Dividendy mají tendenci udrţovat stálou úroveň z důvodů postavení podniku na 

kapitálovém trhu, většina daňových opatření bude absorbována na úkor či ve prospěch 

zadrţeného zisku.
10

  

Zdanění má vliv na investice a ochotu přijímat riziko podnikání. Zdanění výnosů 

z investic má za následek sníţení roční míry investic. Daně ovšem mají vliv jen na míru 

investic, ale mohou potenciálně odrazovat od jejich realizace tím, ţe zvyšují riziko rizikových 

investic. Přijímání rizika z podnikání je nezbytné proto, aby ekonomika prosperovala. 

K ekonomickému růstu nemůţe docházet bez jedinců ochotných podnikat rizikově. Lidé 

ovšem mají k riziku averzi. Averze musí být vyváţena nadějí na vysoký výnos. Daně výnos 

ovlivňují, čímţ od rizikovějších investic odrazují. Daně mohou být příčinou vyššího rizika u 

rizikových investic. Čistý zisk se daní zmenší, zatímco případná ztráta zůstává nezměněna. 

Proto je daňovými zákony umoţněno odečíst ztrátu z podnikání buď ve stávajícím roce od 

jiného druhu příjmu, nebo je moţnost odečíst aţ v příštím roce. 

2.7 Spravedlivá daň 

Jedním ze základních poţadavků na daňový systém je poţadavek na jeho spravedlnost. 

Daňová spravedlnost je však pojem velmi relativní, daňový systém můţe určitá skupina 

povaţovat za spravedlivý a jiná nikoliv, záleţí na tom, jaký princip daňový systém preferuje. 

Nejznámějšími principy spravedlivého zdanění jsou princip platební schopnosti a 

princip uţitku. 

Podle principu platební schopnosti, také daňové únosnosti, daňové solidárnosti, mají 

být jednotlivci daně uloţeny podle toho, jaká je jeho schopnost je platit. Pro naplnění tohoto 

principu jsou nejvhodnější důchodové daně. Pro to, aby mohlo být dosaţeno spravedlnosti, 

musí být současně naplněna spravedlnost horizontální a spravedlnost vertikální. Horizontální 

spravedlnost znamená, ţe dva jednotlivci, kteří jsou na tom v konkrétním aspektu důchodu, 

majetku, spotřeby atd. stejně, platí stejnou daň. Vertikální spravedlnost pak znamená, ţe 

jedinec, který je na tom v konkrétním aspektu lépe, platí vyšší daň, a to obvykle nejen 

absolutně, ale i relativně. 

                                                           
10

 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika.  
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Podle principu prospěchu, uţitku, ekvivalence, by měli být jedinci zdaněni podle 

prospěchu na veřejných výdajích, na činnosti státu, obce a podobně. Aplikace tohoto principu 

vychází z posouzení uţitku poplatníka ze státních sluţeb, které jsou daněmi umoţněny. 

Širokému uţití tohoto principu brání skutečnost, ţe jen velmi obtíţně lze konkretizovat, jaký 

má ten který daňový subjekt prospěch na veřejných výdajích, na činnosti veřejného sektoru. 

Někdy dochází ke sporu o to, kteří poplatníci mají ze sluţeb státu větší prospěch, zda občané 

s menšími důchody a bohatstvím nebo ti, jejichţ důchod či bohatství je větší. Principu 

prospěchu se vyuţívá při stanovení poplatků za sluţby veřejného sektoru, jako u poplatku za 

vystavení ţivnostenského listu, pasu nebo pouţití dálnice. Většina veřejných výdajů však na 

principu ekvivalence být zaloţena nemůţe, jednak proto, ţe spotřebu kolektivních statků 

nelze mezi poplatníky rozdělit, jako třeba obranu státu, policie, právní systém, infrastruktura a 

jiné. A jednak také proto, ţe mnohé veřejné výdaje jsou zaloţeny na solidaritě a jejich 

existence by tímto principem ztratila smysl, například u sociálních dávek, které by tak 

financovali chudí pro chudé, coţ ani realizovat nejde. 

Některé daně lépe vyjadřují princip platební schopnosti, jiné princip uţitku, působení 

dalších je do určité míry, nikdy ne absolutně z hlediska spravedlnosti neutrální. Spravedlnost 

daňového systému je pak dána průnikem pouţití těchto principů.
11

 

Celková daňová povinnost představuje souhrn plateb, kterými je subjekt povinen 

přispívat veřejnoprávní soustavě. S celkovou daňovou povinností úzce souvisí pojem daňová 

kvóta. Daňová kvóta je podíl vybraných daní na hrubém domácím produktu. Je to ukazatel, 

který slouţí i k mezinárodnímu srovnání a vypovídá o tom, jak velký díl nezůstává občanům, 

kteří důchod vytvořili, ale rozděluje se prostřednictvím veřejných fondů na daňovém principu. 

Daňová kvóta byla na počátku 90. let minulého století v České republice poměrně vysoká. 

V průběhu ekonomické reformy se postupně sniţovala a v posledních letech ţ nemá 

jednoznačný trend. Její vývoj závisí na rozloţení politických sil a stavu veřejných financí. 

V současné době díky nutnosti reakce na ekonomickou krizi tento proces dočasně ustoupil 

potřebě konsolidace veřejných rozpočtů a dochází tak ke zvyšování daňové kvóty, tento trend 

bude v následujících letech pravděpodobně pokračovat. S daňovou kvótou souvisí populární 

ukazatel den daňové svobody, vychází z faktu, ţe kaţdý občan musí část svého důchodu 

odevzdat ve formě daní. A tak připadá-li den daňové svobody na 20. červen, znamená to, ţe 

vše, co občan do té doby v průběhu roku vydělal, musí ve formě daní odevzdat státu a aţ poté 

                                                           
11 SAGIT, Nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. Daňová spravedlnost [online]. 
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vydělává příjem tzv. pro sebe. Tato charakteristika má vlastnosti průměrné veličiny, nelze ji 

tedy ztotoţňovat s individuální situací jednotlivého občana. 

2.8 Optimální zdanění 

 Daňové principy jsou nezřídka ve vzájemném rozporu. Optimalizace daňového 

systému znamená kompromis mezi jednotlivými poţadavky a to efektivností zdůrazňovanou 

ekonomy a spravedlností, právní perfektností, jednoduchostí a srozumitelností bez níţ mohou 

nastat ve společnosti sociální komplikace. Rozpor mezi efektivností a spravedlností vyplývá 

ze skutečnosti, ţe zatímco efektivnost je spojena s minimem veřejných zásahů do cen, mezd, 

míry zisků atd., aby se nenarušovala trhem dosahovaná efektivní alokace zdrojů, spravedlivé 

zdanění znamená redistribuci důchodů a bohatství mezi členy společnosti.  

Optimální redistribuční zdanění příjmů definuje efektivní daňovou strukturu jako 

strukturu, kde jsou při určité úrovni příjmů a daných distribučních podmínkách zajištěny 

minimální ztráty. Jde o to, aby daňový systém zajistil společensky ţádoucí redistribuci příjmů 

a administrativní náklady byly minimální. 

Daňová spravedlnost lze pojímat ze dvou rozdílných úhlů pohledu. První z nich je 

princip platební schopnosti. Druhým je princip prospěchu.  

Princip platební schopnosti lze zjednodušeně popsat tak, ţe kaţdý občan má platit 

právě tolik daní, kolik odpovídá jeho moţnostem. Subjekty, které mají stejně vysoké příjmy i 

majetek, by měly platit stejně, a subjekty s vyššími příjmy a majetkem, by mely platit vyšší 

daň, obdobně jako u horizontální spravedlnosti. Naplnění tohoto principu je velmi 

komplikované, obtíţně lze měřit, ţe mají lidé stejně příjmů, majetku atd., není zřejmé, kterou 

veličinou je nejvhodnější posoudit uţitek jedinců, podle čeho poznat, ţe jeden má víc neţ 

druhý, a o kolik by měl tento jedinec platit více.  

Princip prospěchu vyţaduje, aby daně platil ten, kdo má uţitek z veřejných sluţeb. 

Spravedlivé je, aby například silniční daň platili provozovatelé motorových vozidel, bude-li 

její výnos pouţit na údrţbu a výstavbu silniční sítě. Takto pojatá daň vyhovuje principu 

prospěchu. Princip prospěchu nemůţe být rozvinut u všech daní. Mají-li být z daňových 

výnosů například financovány sociální dávky, těţko lze poţadovat, aby vyšší díl daně platili 

ti, kterým jsou tyto dávky určeny. Pro nastavení daňové spravedlnosti je nutnost určit na koho 

daň dopadá. Daňové břemeno nenese vţdy ten, na koho je daň vybírána. Dosaţení cílů daňové 

spravedlnosti, lze přispět ekonomickým změřením na koho a v jaké míře daň dopadá. 

Rozhodnutí, co je povaţováno za spravedlivé, je v rukou politiků, kterým by měly být 

rozhodovací kritéria připravena především sociology.  
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K měření dopadu daně lze pouţít různých ukazatelů, například průměrnou daňovou 

sazbu, kterou je definován poměr mezi daní a základem daně. Do průměrné daňové sazby se 

promítá nejen nominální sazba daně, ale i odpočty od základu daně a slevy na dani. 

Porovnáváme-li dva poplatníky, jednoho s malým základem daně a druhého s velkým 

základem daně, můţeme prostřednictvím průměrné daňové sazby stanovit, zda daň dopadá 

více na chudšího či bohatšího poplatníka. Jestliţe je průměrná daňová sazba chudšího občana 

vyšší neţ u bohatšího, dopadá daň degresivně, v opačném případě progresivně. I při lineární 

sazbě daně z příjmů fyzických osob můţe být daň progresivní dopad.  

Daňový systém by měl zasahovat minimálně do trţních vztahů. Uloţená daň sniţuje 

uţitek toho, kdo ji nese. Poţadavek na naplnění daňové efektivnosti, je splněn při 

minimalizace rozdílu mezi ztrátou uţitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů. 

V případě, ţe uloţená daň sníţí uţitek daňového subjektu, aniţ by současně znamenala výnos 

veřejného rozpočtu, hovoří se o nadměrném daňovém břemenu. Efektivnost výběru daně 

sniţují přímé a nepřímé administrativní náklady výběru daně a objem získaných veřejných 

prostředků je tak menší neţ ztráta zapříčiněna odvodem daní na straně daňových subjektů. 

Tento typ neefektivnosti by minimalizovala jedna velká daň.  

Daňový systém by měl přinést dostatečné příjmy do veřejných rozpočtů, ale i vytvořit 

prostředí pro vyuţívání daní makroekonomickou regulací, podporu produktivních investic či 

ekonomických aktivit šetrných k ţivotnímu prostředí. Vztah daňového systému 

k podnikatelské aktivitě, je důleţitý, daně by neměly podlamovat investice, naopak mohou 

zvýhodňovat investice před spotřebou, dokonce lákat produktivní zahraniční kapitál.  

Správný daňový systém je jednoduchý a jednoznačný, aby kaţdý dopředu znal rozsah 

svých daňových povinností. Poţadavek jednoduchosti konstrukce daní se v posledních 

desetiletích objevuje se vzrůstající naléhavostí. Ukazuje se, ţe komplikovaná konstrukce daní 

vede k zamlţení řady vztahů a kromě toho vytváří prostor pro obcházení účelu daňových 

zákonů. Pro subjekt musí být výběr daní co nejméně zatěţující a musí umoţnit daně vybrat 

s co nejniţšími náklady.  Právě jednoduchost přispívá ke splnění tohoto cíle. Čím jednodušší 

je konstrukce daně, tím snazší je stanovit třeba i dopředu výši daňové povinnosti a 

zakalkulovat ji do individuálního ekonomického plánování a rozhodování poplatníka.  

Nezbytným poţadavkem pro dobrý daňový systém je právní perfektnost, protoţe jen 

pak lze nastolit daňovou účinnost systému, vybrat, zajistit daň a aby plnila i své další funkce. 

Moţnost vyhnutí se dani díky nepřesným formulacím v daňových zákonech narušuje 

nastavené parametry daňového systému. Nepřesné právní formulace zvyšují nejistotu 

daňového subjektu, který díky nim neumí správě a přesně plnit své daňové povinnosti.  
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Ze stručného výčtu poţadavků na dobrý daňový systém je patrné, ţe jsou jednotlivé 

poţadavky ve vzájemné kolizi. Má-li být vytvořen co nejspravedlivější daňový systém, nelze 

se vyhnout jeho sloţitosti. Daňové efektivnosti by však vyhovovala co nejjednodušší 

konstrukce daní, s nejniţšími náklady na jejich výběr. Nelze v plné míře naplnit všechny 

poţadavky. Proto musí být v praktické politice vytýčeny poţadavky, na které bude kladen 

důraz, coţ znamená v jisté míře rezignovat na plnění jiných poţadavků.
12

  

2.9 Progresivní a proporcionální zdanění  

Jak je ovlivněna daň sazbou daně, je zobrazeno v následující tabulce, která naznačuje 

jaký je rozdíl v daních u progresivní a rovné sazby daně. Sazby progresivní daně byly platné 

do 31. Prosince 2007. Proporcionální sazby jsou platné pro rok 2012 

 

Tab.2.1. Progresivní a proporcionální zdanění
13

 

 

Upravený základ daně 

(v Kč) 

 

Progresivní sazba daně 

 

Proporcionální sazba daně  

Daň  

 

Daň  

(v Kč) 

Daň  

(v %) 

Daň  

(v Kč) 

 do 121 200 12 % do 14 544 15% do 18 180 

121 200 – 218 400 14 544 Kč + 19 % 37 572 – 56 040 15% 18 180 – 32 760 

218 401 – 331 200 33 012 Kč + 25 % 87 613 – 115 812 15% 32 761 – 49 680 

331 201 – 418 400 61 212 Kč + 32 % 167 197 - 195 100 15% 49 681 - 62 760 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe při proporcionálním zdanění se sazby nemění a růst daní není 

tak rapidní. Naproti tomu v progresivním zdanění je vidět velmi výrazný nárůst daní 

vzhledem k výši příjmů. Po roce 2007 se daň ustálila na 15%, avšak byl zaveden nový základ 

daně jako superhrubá mzda, coţ je vysvětleno v dalších kapitolách. V grafickém vyjádření 

daně, u progresivního zdanění by byla přímka strmě rostoucí, u proporcionálního zdanění by 

měla křivka daní v grafickém vyjádření mírně rostoucí průběh.  

 

Kapitola číslo 2. je soustředěna na význam, vývoj a funkce daňové soustavy zobrazuje a 

vysvětluje základní ekonomická hlediska daně. Je zde nastíněn systém fungování daní 

v České republice, zobrazen historický obraz vzniku daně i vlivy, jeţ ovlivňují její funkce a 

                                                           
12

 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika.  
13

 Zdroj vlastní 
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také jaký vliv má samotná daň na rozhodování občanů. Objasněn je v této kapitole rozdíl mezi 

progresivním a proporcionálním zdaněním. Vysvětlen je pojem spravedlivá daň, která musí 

být v souladu jak s ekonomickou efektivností tak i právní racionalitou, a jednoduchostí či 

srozumitelností pro lid.  
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3 PODMÍNKY DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ 

 V této kapitole je znázorněn systém daně z příjmu v České republice, jsou zde 

vysvětleny základní pojmy, se kterými se lze v české daňové soustavě setkat a které jsou 

nezbytné pro správné určení daně z příjmu fyzických osob. Kdo je poplatník daně, co je 

předmětem daně, co naopak předmětem daně není a které příjmy jsou od daně osvobozeny, co 

tvoří základ daně z kterého je daň vypočtena, jaká je sazba daně, co je moţné od základu daně 

odečíst, jaké jsou práva a povinnosti, kdy je nutnost podání daňového přiznání, popřípadě jaké 

sankce hrozí za jeho nepodání včas. V posledních podkapitolách jsou rozebrány slevy, které si 

můţe poplatník od daně odečíst za splnění jednotlivých podmínek pro danou slevu a rozebrání 

skupin daňových příjmů. 

3.1 Poplatník 

Poplatníci daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území 

České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdrţují. 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. Poplatníky obvykle se zdrţujícími 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 kaţdý započatý den pobytu. 

3.2. Předmět daně  

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční 

poţitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového 

majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy. Příjmem se rozumí příjem peněţní i nepeněţní 

dosaţený i směnou. Nepeněţní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu.
14

 

Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle 

zvláštního právního předpisu s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností. Předmětem daně 

u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu 

opuštěných zvířat, nebo ohroţených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v 

souvislosti s provozováním těchto činností. Úvěry a půjčky s výjimkou příjmu, který věřitel 

nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této 

půjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky 

                                                           
14

 VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010.  
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nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena nebo příjmu plynoucího 

poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena 

pohledávka. Příjmy z rozšíření nebo zúţení společného jmění manţelů. Příjem plynoucí z 

titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva. Příjem 

plynoucí rezidentovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo nerezidentnímu 

poplatníkovi, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a 

ubytování. Příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s 

předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele. Příjem 

plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti 

jejich podílů, příjmy z vypořádání společného jmění manţelů. Částka uhrazená zdravotní 

pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo 

potraviny podle zvláštních právních předpisů. 

3.3 Příjmy osvobozené od daně 

 Ne všechny příjmy podléhají dani z příjmu. Uvedený výčet obsahuje nejčastěji se 

vyskytující příjmy, které jsou od daně osvobozeny a podmínky jejich osvobození.  

 Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na 

společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, 

pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. 

Obdobně se postupuje, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po 

dobu kratší dvou let a pouţije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. 

Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl 

zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné 

činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje 

na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně 

podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně 

souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje 

rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického 

podílu na tomto majetku, včetně souvisejících pozemků, uskutečněného v době do 2 let od 

jeho vyřazení z obchodního majetku.  

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, bytů a nebytových prostor doposud 

neuvedených, jsou osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. Pro 

tyto nemovitosti se osvobození nevztahuje, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 
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majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od 

jejich vyřazení z obchodního majetku.  

 Osvobozeny jsou příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy 

z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 

dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje na movité věci, pokud jsou nebo byly zahrnuty 

do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti 

poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. 

 Přijatá náhrada škody včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle zvláštních 

právních předpisů. Náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění 

odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb přijatých 

jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku, 

náhrada za škody na majetku slouţícímu k pronájmu, a za škodu způsobenou poplatníkem 

v souvislosti s pronájmem.  

 Příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti plynoucí dluţníkovi ve 

zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace a ve zdaňovacím 

období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o 

povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace. 

 Cena z veřejné soutěţe, z reklamní soutěţe nebo z reklamního slosování, pokud se 

nejedná o spotřebitelskou loterii. Cena ze sportovní soutěţe v hodnotě nepřevyšující 10 000 

Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěţe u poplatníků, u nichţ je sportovní činnost 

podnikáním. Cena z veřejné soutěţe a obdobná cena plynoucí ze zahraničí je však od daně 

osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem jako dar, který patří do 

nezdanitelné části základu daně.  

 Náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd. Příjmy z 

prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů, příplatek k důchodu, úroky ze 

státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd, příjmy 

z prodeje nemovitostí vydaných v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle 

zvláštních předpisů. 

 Příjem získaný ve formě dávek a sluţeb z nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění, státní sociální podpory, peněţní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního 

zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti, všeobecného 

zdravotního pojištění, a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. 

Pravidelně vyplácené důchody nebo penze jsou osvobozeny jen do výše 36násobku minimální 

mzdy. 
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 Příjem přijatý v rámci plnění vyţivovací povinnosti, náhrada za tento příjem nebo 

obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí. 

 Dávky sociální péče, sociální sluţby, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní 

sociální podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky nebo obdobná plnění 

poskytovaná ze zahraničí. Příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která 

má nárok na příspěvek na péči, jde-li však o péči o jinou osobu neţ osobu blízkou, je od daně 

měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm 

závislosti. 

 Odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických 

materiálů z lidského organismu. 

 Stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo 

veřejné výzkumné instituce, z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost střední 

školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí, podpory a příspěvky z 

prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdruţení včetně obdobných plnění 

poskytovaných ze zahraničí a nepeněţního plnění, sociální výpomoci poskytované 

zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbliţším pozůstalým a sociální 

výpomoci nejbliţším pozůstalým ze sociálního fondu. 

 Plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ doţití z pojištění pro případ 

doţití, plnění pro případ doţití z pojištění pro případ smrti nebo doţití a plnění pro případ 

doţití z důchodového pojištění a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 

 Plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní sluţbě, ţákům škol, kteří 

nejsou vojáky v činné sluţbě, vojákům v záloze a vojákům v aktivní dobrovolné záloze. 

Kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, 

odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, přídavek na bydlení u 

vojáků z povolání. 

 Dávky z úrazového pojištění.  

 Příjmy z převodu členských práv druţstva, z převodu majetkových podílů na 

transformovaném druţstvu, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje 

cenných papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. 

Příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření 

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

a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. 



26 
 

Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu, 

regionální rady regionu soudrţnosti, podpory z Vinařského fondu, z přidělených grantů nebo 

příspěvek ze státního rozpočtu, dotace, granty a příspěvky z prostředků Evropských 

společenství, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění 

následků ţivelní pohromy s výjimkou dotací a příspěvků, které jsou účtovány do příjmů nebo 

výnosů. 

Příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, 

náhrada za uvolnění bytu, vyplacená uţivateli bytu za podmínky, ţe poplatník odstupné 

pouţil nebo pouţije na vlastní bytovou potřebu nejpozději do jednoho roku před obdrţením 

nebo roku následujícího po roce, v němţ odstupné přijal. Příjmů z úplatného převodu práv a 

povinností spojených s členstvím v druţstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude 

zrušena nájemní smlouva k bytu, pouţije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. 

Příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo 

spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a pouţije-li získané prostředky 

na uspokojení bytové potřeby. 

Úrokové příjmy nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí 

poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou. 

Příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto 

cenných papírů dobu 6 měsíců při jejich prodeji, příjmy z podílu připadající na podílový list 

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

vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Toto osvobození se vztahuje na osoby, jejichţ celkový podíl 

na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nepřevyšoval v době 24 měsíců 5% cenných 

papírů před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které 

byly nebo jsou zahrnuty v obchodním majetku do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo 

jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjmy z kapitálového majetku. Osvobození se 

nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, který 

byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, do 6 měsíců od ukončení podnikatelské činnosti.  

Příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddluţení. 

Příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního 

zabezpečení, z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po 

uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného. 
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Dar přijatý v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností 

jako reklamní předmět opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou 

poskytovatele tohoto daru, jehoţ hodnota nepřesahuje 500 Kč. 

Příjmy nabyvatele bytu, garáţe a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na 

nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků. 

Příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku nebo ve formě autorské rozmnoţeniny, v 

počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s uţitím předmětu práva autorského nebo práv 

souvisejících s právem autorským. 

Příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno a příjmy plynoucí jako náhrada za 

vyvlastnění. 

Kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet 

zahrnutý v obchodním majetku a účet na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu, na 

kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují. 

Plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické sluţby. 

Příjmy ve formě darů pro provoz zoologické zahrady, jejíţ provozovatel je drţitelem 

platné licence, a darů poskytnutých fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních 

sluţeb. 

Příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru plynoucí jako důsledek úhrady výdajů 

na opravy, údrţbu a technické zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými 

prostory ve vlastnictví pokud tak vyplývá ze smlouvy o výstavbě dalšího bytu, nebo 

nebytového prostoru. 

Příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílů, fúzi společností 

nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok, vztahuje-li se k akciím, u 

nichţ doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo 

rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. Podílu na obchodní společnosti, u něhoţ doba 

mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení 

společnosti přesáhla dobu 5 let.  

Náhrady pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům 

vyslaným k působení do institucí Evropské unie. 

Naturální plnění poskytovaná prezidentu republiky a bývalému prezidentu republiky. 

Příjem plynoucí ve formě daňového bonusu. 

Odměny, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvky, naturální plnění a náhrady 

výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského 

parlamentu, zvolenému na území České republiky, zaopatření a náhrady výdajů poskytované 
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z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manţelovi nebo manţelce nebo registrovanému 

partnerovi nebo partnerce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského 

parlamentu, zvolenému na území České republiky. 

Výnosy z prostředků rezerv uloţených na zvláštním vázaném účtu v bance. 
15

 

3.4 Základ daně 

 „Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob povaţuje kalendářní rok, přesahují 

výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, pokud dále u 

jednotlivých příjmů není stanoveno jinak.“
16

 

U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběţně dva nebo více druhů 

příjmů je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů 

příjmů. 

Rozdíl, o který výdaje přesáhnou příjmy, je ztrátou. O tuto ztrátu se sníţí úhrn dílčích 

základů daně, kromě dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních poţitků. Tuto 

daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, 

ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně nejdéle v 5 zdaňovacích 

obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta 

vyměřuje. Daňovou ztrátu nebo její část, kterou neodečetl od svého základu daně zůstavitel, 

můţe odečíst od základu daně dědic, bude-li dědic pokračovat v činnosti zůstavitele 

nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti. 

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále 

stanoveno, ţe se z nich daň vybírá zvláštní sazbou a ze samostatného základu daně. 

O příjem zahrnutý do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích, který byl 

vrácen, se sníţí příjmy anebo se zvýší výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení 

došlo, za předpokladu, ţe pro jeho vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není 

zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci poplatníka při zjištění základu daně. 

U poplatníků, kromě poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků se 

přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němţ zahájil 

činnost, nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, pokud bude dědic pokračovat v 

činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéţ platí obdobně i pro jiné 

nezbytně vynaloţené výdaje spojené se zahájením činnosti.  

                                                           
15

 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online]. 
16

 PELECH, Petr. PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. 11.vyd. Olomouc: ANAG, 2011. s.105 
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o částku závazku, který zanikl jinak neţ jeho 

splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a 

dluţníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním. Toto se 

nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných 

sankcí. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o hodnotu záloh, které jsou výdajem na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, uhrazených poplatníkem s příjmy z podnikatelské a jiné 

samostatně výdělečné činnosti, který nevede účetnictví a uplatňuje výdaje na dosaţení 

zajištění a udrţení příjmů, poplatníkovi, který je spojenou osobou, který vede účetnictví, s 

výjimkou záloh z titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, 

nedošlo-li k vyúčtování celkového závazku v tom zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy 

uhrazeny. Zvyšuje se také o příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, ze 

směnky, kterou je hrazena pohledávka, jedná-li se o příjem, který je předmětem daně a částku 

ve výši ocenění nepeněţitého vkladu sníţenou o výši vkladu, která je vyplácená obchodní 

společností společníkovi nebo druţstvem členovi druţstva. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se 

sniţuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem s příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků, který nevede účetnictví a uplatňuje výdaje, poplatníkovi, který je spojenou osobou, 

který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou 

koupí najaté věci, o které se zvýšil základ daně, ve zdaňovacím období, ve kterém byl 

vyúčtován celkový závazek. 

 

3.5 Nezdanitelné části základu daně 

 Nezdanitelné části základu daně zahrnují poloţky, které při splnění podmínek pro 

jejich uplatnění sniţují základ daně fyzických osob.  

 Od základu daně je moţné odečíst hodnotu darů poskytnutých fyzickým osobám 

s bydlištěm na území ČR, obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na stanovené 

účely jako poţární ochrana, podpora ochrany mládeţe, ochrana zvířat a jejich zdraví, sociální, 

zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboţenské pro registrované církve a 

náboţenské společnosti, tělovýchovné, sportovní, politickým stranám a politickým hnutím na 

jejich činnosti, na ochranu opuštěných či ohroţených druhů zvířat, fyzickým osobám 

s bydlištěm v ČR provozující školská a zdravotnická zařízení. Dále je moţnost odečíst 

hodnotu daru poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm v České republice, které jsou 

poţivateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na 

poţivatele invalidního důchodu, na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními 
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pojišťovnami, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Úhrn těchto darů se odečte, činí-li za 

rok alespoň 1 000 Kč, nejvýše však 10% z celoročního daňového základu. Bezpříspěvkové 

dárcovství krve jako dar na zdravotnické účely pro účely odpočtu u daně z příjmu je 

ohodnocen částkou 2 000 Kč za jeden odběr krve.  

 Od roku 1998 se při výpočtu celoroční daně pouţívá zvláštní odpočet od základu daně, 

a to částky úroků zaplacených z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na 

financování bytových potřeb. Mezi bytové potřeby nepatří úvěry na nájemné, na úhradu 

příspěvku budoucího nájemníka vlastníkovi obytného domu apod. Obvykle je účastníků 

úvěrové smlouvy více a ti jsou zavázáni úroky splácet rukou společnou a nerozdílnou, to 

znamená, ţe úroky uplatní jeden z účastníků smlouvy, nebo zletilí účastníci rovným dílem. 

Úhrnná částka úroků odčitatelných od základu daně ze všech úvěrů u poplatníků nesmí 

překročit 25 000 Kč za kaţdý kalendářní měsíc placení úroků, to je 300 000 Kč za celý rok.  

 Odpočet nezdanitelné částky na penzijní připojištění více neţ 6 000 Kč za rok, je 

konstruován jako částka, o kterou zaplacený úhrn příspěvků na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem přesáhne 6 000 Kč za kalendářní rok. Maximální odpočet smí činit nejvýše 

12 000 Kč. Do zmíněného ročního limitu se započítávají i zaměstnancem zaplacené příspěvky 

na penzijní pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění, za podmínky, 

ţe byla sjednána výplata plnění z pojištění aţ po 60 kalendářních měsících a současně 

nejdříve v roce dosaţení věku 60 let. Částku, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu 

příspěvků zaplacených poplatníkem za zdaňovací období. Celý příspěvek vstupuje jako 

nezdanitelná část ze základu daně do úhrnného ročního limitu 12 000 Kč.  

 Od roku 2001 lze uplatnit odpočty zaplaceného pojistného na soukromé ţivotní 

pojištění. Soukromé ţivotní pojištění zahrnuje tři druhy pojištění, na doţití určitého věku, na 

důchodové pojištění, na smrt a doţití určitého věku. Jde o pojistnou smlouvu sjednanou 

zaměstnancem s pojišťovnou, je sjednána výplata pojistného plnění aţ po 60 kalendářních 

měsících, nejdříve v roce dosaţení věku 60 let. Pojistné můţe po skončení roku uplatnit 

poplatník zvláštní nezdanitelnou částkou odpovídající pojistnému, které v souladu s pojistnou 

smlouvou zaplatil, nejvýše však lze odečíst 12 000 Kč. Namísto pojistné smlouvy lze 

předloţit potvrzení obsahující rozhodné údaje. 

 Je moţné uplatnit další nezdanitelnou částku, členovi odborové organizace platící 

členské příspěvky této organizaci. Roční limit pro odpočet zaplacených členských příspěvků 

je 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků s výjimkou příjmů 

zdaněných sráţkou daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.  
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 Od základu daně lze odčíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, 

pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňově uznatelný výdaj u 

poplatníka provozující samostatně výdělečnou činnost, nejvýše však 10 000 Kč. U osoby se 

zdravotním postiţením, bude moţné odečíst aţ 13 000 Kč, u osoby s těţším zdravotním 

postiţením aţ 15 000 Kč.
17

  

3.6 Sazba daně 

 Daň ze základu daně sníţeného o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné 

poloţky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%.  

 

3.7 Zdaňovací období 

 Zdaňovacím obdobím fyzických osob je kalendářní rok. To znamená období od 1.1. 

do 31.12. Podnikající fyzická osoba můţe účtovat v roce hospodářském, ale podávat daňové 

přiznání je povinna vţdy za rok kalendářní. 

 

3.8 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

 Daňové přiznání je povinen podat kaţdý, jehoţ roční příjmy, přesáhly 15 000 Kč, 

a které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Pokud se nejedná o příjmy od daně 

osvobozené nebo o příjmy, z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehoţ roční příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.  

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 

a funkční poţitky pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků 

mezd od těchto plátců. Podmínkou je, ţe poplatník podepsal u všech těchto plátců daně 

na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období, vyjma příjmů 

od daně osvobozených a příjmů, z nichţ je vybírána daň sráţkou sazbou daně, nemá-li jiné 

příjmy vyšší neţ 6 000 Kč.
18

 

V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, 

kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichţ je daň vybírána zvláštní sazbou. 

V daňovém přiznání poplatník rovněţ uvede částku slevy na dani a daňového zvýhodnění.  

                                                           
17

 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online]. 
18

 JAROŠ, Tomáš. Zdanění příjmů v roce 2011.  
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Jsou-li součástí zdanitelných příjmů téţ příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků, 

doloţí je poplatník daně vystaveným dokladem.  

3.9 Práva plátce daně 

Poplatníkovi, kterému byla sraţena daň vyšší, neţ je stanoveno, vrátí plátce daně 

přeplatek, do tří let od konce zdaňovacího období, v němţ přeplatek vznikl. Pokud plátce daně 

srazil poplatníkovi zálohy v běţném zdaňovacím období vyšší, neţ měl, vrátí poplatníkovi 

vzniklý přeplatek na zálohách v následujícím měsíci, nejpozději do 15. února následujícího 

roku. O vrácený přeplatek daně nebo zálohy sníţí plátce daně nejbliţší odvod záloh správci 

daně. 

 Plátce daně, který nesrazil u poplatníka daň ve stanovené výši, můţe ji dodatečně 

srazit, pokud neuplynulo od doby, kdy byla daň nesprávně sraţena 12 měsíců. Plátce daně, 

který nesrazil u poplatníka zálohu ve stanovené výši, můţe ji dodatečně za uplynulé 

zdaňovací období srazit nejpozději do 31. března následujícího roku 

Poplatníkovi, kterému bylo poskytnuto daňové zvýhodnění niţší, neţ je stanoveno 

zákonem, vyplatí plátce daně vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění, pokud neuplynuly 

3 roky od konce zdaňovacího období, v němţ bylo daňové zvýhodnění nesprávně poskytnuto, 

nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku. O dodatečně vyplacenou částku 

na daňovém zvýhodnění sníţí plátce daně nejbliţší odvod záloh na daň. 

Pokud plátce daně poskytl poplatníkovi daňové zvýhodnění vyšší, neţ měl podle 

zákona, můţe dluţnou částku na daňovém zvýhodnění dodatečně srazit, pokud neuplynulo 

12 měsíců od doby, kdy bylo daňové zvýhodnění nesprávně poskytnuto. Pokud 

k neoprávněnému daňovému zvýhodnění došlo vinou poplatníka, můţe být dluţná částka 

na daňovém zvýhodnění spolu s příslušenstvím plátcem daně dodatečně sraţena ve lhůtě do 3 

let od konce zdaňovacího období, v němţ k neoprávněnému daňovému zvýhodnění došlo. 

Pokud plátce daně ve zdaňovacím období poskytl poplatníkovi měsíční daňové zvýhodnění 

vyšší, neţ měl, můţe dluţnou částku na daňovém zvýhodnění dodatečně srazit nejpozději 

do 31. března následujícího kalendářního roku. Dodatečně sraţenou částku na daňovém 

zvýhodnění, o níţ byla neoprávněně krácená daň nebo záloha na daň, plátce daně odvede 

správci daně v nejbliţším moţném termínu pro odvod záloh na daň, pokud dodatečně 

vybranou částku na daňovém zvýhodnění nepouţije na vyplacení daňového bonusu jinému 

poplatníkovi 

Nevrátil-li plátce daně poplatníkovi, kterému byla sraţena daň vyšší, neţ je stanoveno, 

přeplatek, nebo poskytl-li plátce daně poplatníkovi daňové zvýhodnění niţší, neţ je stanoveno 
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zákonem, a vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění poplatníkovi nevyplatil, nevzniká plátci 

daně právo na vrácení přeplacené částky. 

3.10 Povinnosti plátce daně 

Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto vyúčtování 

elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března. Povinnost podávat vyúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti, včetně příloh, má plátce daně nebo plátcova pokladna i v případě, ţe mu 

v průběhu zdaňovacího období nevznikla povinnost odvádět úhrn sraţených záloh správci 

daně, a to z důvodu poskytnutí slev na dani nebo daňového zvýhodnění. 

3.11 Slevy na dani 

3.10.1 Sleva na poplatníka 

Celoroční sleva na kaţdého poplatníka činí 24 840 Kč. Základní sleva se odečte v plné 

výši od celoroční daně u poplatníka, jehoţ základ daně je tvořen i příjmy jen za část roku. Pro 

výpočet daňové zálohy z měsíčního základu se pouţije jedna dvanáctina slevy, to je 2 070 Kč 

měsíčně. 

3.11.2 Sleva na manželku 

Slevu 24 840 Kč můţe uplatnit poplatník, který ţije ve společné domácnosti 

s manţelkou (manţelem), která (který) nemá ţádný příjem, nebo příjem nepřesahující částku 

68 000 Kč. K příjmům se nepočítá zejména rodičovský příspěvek, dávky státní a sociální 

podpory, důchod pro bezmocnost, stipendiu poskytované po dobu soustavné přípravy na 

budoucí povolání, k dávkám sociální péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi, dávkám pomoci 

v hmotné nouzi, příspěvku na péči a sociální sluţbu. V případě ţe je manţelka (manţel) 

účastníkem penzijního nebo stavebního spoření, nezahrnuje se do jejího příjmu ani státní 

příspěvek k těmto produktům. Sleva se krátí o příslušný počet dvanáctin pouze v případě, ţe 

se manţelkou poplatníka stala aţ v průběhu kalendářního roku. Sleva na manţelku se 

zdvojnásobuje, je-li manţelka drţitelkou průkazu ZTP/P. 

3.11.3 Sleva na invaliditu poplatníka 

Sleva je uznána ve výši 1/12 jiţ při výpočtu daňových záloh a to ve výši 210 Kč 

měsíčně. Poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. 

420 Kč měsíčně pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění, pobírá jiný důchod 

z důchodového pojištění a je invalidní ve třetím stupni, nebo v případě ţe ţádost o invalidní 
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důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů, neţ ţe není invalidní 

ve třetím stupni. Ročně je to částka 2 510 Kč při invaliditě prvního nebo druhého stupně 

a 5 040 pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod 

z důchodového pojištění, u něhoţ jednou z podmínek přiznání je, ţe je invalidní ve třetím 

stupni. 

3.11.4 Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 

Tuto slevu můţe uplatnit i poplatník nepobírající invalidní důchod, pokud invalidní 

důchod pobírá, slevy se kumulují. Nárok na slevu prokazuje přímo zaměstnavateli a to 

předloţením průkazu ZTP/P 

3.11.5 Sleva pro žáky a studenty 

Částka 335 Kč měsíčně a 4 020 Kč ročně. Důleţitá je podmínka soustavné přípravy na 

budoucí povolání a věková hranice 26 let. U prezenční formy v doktorském studijním 

programu na VŠ platí vyšší věková hranice 28 let. Poplatník je povinen předloţit potvrzení 

školy nebo učiliště o soustavné přípravě na budoucí povolání studiem. Potvrzení je nutné 

předloţit nejpozději do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Pokud příprava na budoucí 

povolání skončí dříve, je povinen to poplatník včas plátci oznámit změnou v Prohlášení. Pro 

daňový základ je rozhodné zda se jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání po celý 

rok, nebo jen po část roku, v takovém případě rozhoduje vţdy stav na počátku kaţdého 

měsíce. K předloţeným dokladům potvrzujícím skutečnost, ţe poplatník nebo vyţivované dítě 

je studentem nebo ţákem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem, plátce daně přihlédne jiţ počínaje kalendářním měsícem, v němţ 

budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. 

3.11.6 Daňové zvýhodnění na dítě 

 Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící s ním 

v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu poskytnutí 

příslibu investiční pobídky. Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňového 

bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu. Slevu na dani lze uplatnit aţ do výše daňové 

povinnosti. V případě, ţe je daňové zvýhodnění vyšší neţ daňová povinnost za příslušné 

zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus lze uplatnit, činí-li 

jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně však 52 200 Kč ročně. Daňový bonus můţe uplatnit jen 

poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem maximálně ve výši šestinásobku minimální 
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mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy z nichţ je daň 

vybíraná sráţkou podle zvláštní sazby daně. Daňové zvýhodnění náleţí na kaţdé vyţivované 

dítě, které ţije s poplatníkem v domácnosti, přičemţ počet dětí, na něţ poplatník můţe 

uplatnit daňové zvýhodnění, není omezen. Za kaţdý kalendářní měsíc náleţí poplatníkovi 

daňové zvýhodnění ve výši 1/12 roční částky, tedy 1 117 Kč.  Je-li dítě drţitelem průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, částka měsíčního daňového 

bonusu se nemění. 

Plátce daně přihlédne k narození dítěte, jiţ v kalendářním měsíci, v němţ se narodilo, 

prokáţe-li poplatník jeho narození plátci daně do 30 dnů po narození dítěte. 

Tab.3.1 Slevy na dani pro fyzickou osobu
19

 

Slevy na dani u fyzické osoby Roční sleva na dani 

Sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na manţelku nebo manţela / ZTP - P 24 840 / 49 680 

Sleva na poplatníka s částečným invalidním důchodem 2 520 

Sleva na poplatníka s plným invalidním důchodem 5 040 

Sleva na poplatníka s průkazem ZTP/P 16 140 

Sleva na studenta 4 020 

 

Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční 

slevy na dani a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, v němţ tyto okolnosti nastaly. K předloţeným dokladům přihlédne 

plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němţ budou tyto 

skutečnosti plátci daně prokázány, nejdříve však počínaje kalendářním měsícem, na jehoţ 

počátku byly skutečnosti rozhodné pro uznání slevy na dani nebo na daňové zvýhodnění 

splněny. Při nástupu do zaměstnání je lhůta dodrţena, prokáţe-li poplatník tyto skutečnosti 

do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.  

 Pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více 

plátců daně, přihlédne k měsíční slevě na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění pouze 

jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok a podepíše Prohlášení poplatníka daně 

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků. 

3.12 Základ daně 

Při stanovení základu daně fyzické osoby se nejprve stanoví dílčí základy daně. 

Vychází se z jednotlivých druhů příjmů.  

                                                           
19

 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online]. Business center.cz 
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Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků je celkový roční 

příjem, hrubá mzda vynásobená koeficientem 1,34 a tím vznikne superhrubá mzda, která je 

dílčím základem pro daň. Musí být vyšší neţ 0 a zaokrouhlená na 100 Kč nahoru. 

Dílčím základem daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti jsou příjmy 

plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce po odečtu výdajů na dosaţení zajištění a udrţení 

příjmů. 

Dílčím základem daně z kapitálového majetku je příjem plynoucí poplatníkovi 

v kalendářním roce. Základ daně musí být vyšší nebo roven nule. 

Dílčím základem daně z pronájmu jsou příjmy mínus výdaje v kalendářním roce. 

Dílčím základem z ostatních příjmů jsou příjmy mínus výdaje, avšak výsledná částka 

nesmí být niţší neţ nula.
20

 

 

3.13 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 V běţné praxi jsou osoby s příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků označovány 

za zaměstnance tedy poplatníci a plátci daně jako jejich zaměstnavatelé. 

 

3.13.1. Příjmy ze závislé činnosti 

Jsou to příjmy, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci a z těchto příjmů odvádí 

zaměstnavatel zálohu na daň nebo přímo daň za svého zaměstnance. 

- Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního, členského nebo 

obdobného poměru. 

- Příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společnosti s.r.o., komanditistů 

komanditních společností, likvidátorů. 

- Odměny členů statutárních orgánů a dalších právnických osob 

- Příjmy poplatníků, které plynou v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 

výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého 

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

závislou činnost nevykonává. 

- Příjmy vyplácené tuzemskou fyzickou nebo právnickou osobou, povaţovanou 

za zaměstnavatele, u něhoţ zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i kdyţ 

                                                           
20 VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010.  
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příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby 

se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Tento příjem je povaţován za příjem vyplácený 

českým rezidentem. 

Do příjmů ze závislé činnosti patří příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu 

na to zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo 

osoba, na kterou přešlo příslušné právo, jsou vypláceny nebo připisovány k dobru nebo 

spočívají v jiné formě plnění. 

 

3.13.2. Příjmy za funkční požitky 

Příjmy za funkční poţitky se povaţují platy či odměny za funkce, které nemají 

charakter příjmů ze závislé činnosti a nositelé tohoto druhu příjmů nejsou v roli poplatníka 

s povinností dbát příkazů plátce při výkonu práce. Patří zde funkční platy členů vlády, 

poslanců a senátorů Parlamentu ČR a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy, 

odměny za výkon funkce orgánů obcí a jiných orgánů územní samosprávy, státních orgánů, 

zájmových a občanských sdruţení, komor a jiných institucí a orgánů.
21

  

 

3.14 Zdaňování příjmů fyzických osob z nezávislé činnosti 

3.14.1 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

- Příjmy ze zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství 

- Příjmy ze ţivností 

- Příjmy z jiného podnikání 

- Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti 

na zisku 

- Příjmy z uţití a poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv, práv 

z jiného duševního vlastnictví, práv příbuzných autorskému právu, příjmy k vydávání 

a rozmnoţování literárních a jiných děl vlastním nákladem 

- Příjmy z výkonu nezávislého povolání umělců, herců, zpěváků, akademických malířů, 

hudebníků, tanečníků, profesionálních sportovců a dalších nezávislých povolání. 

- Příjmy za činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných 

smluv, kolektivních sporu a rozhodců. 

                                                           
21

 VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 
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- Příjmy z činnosti insolventního správce, zástupce insolventního správce, odděleného 

a zvláštního insolventního správce, které nejsou podnikáním ani ţivností.  

3.14.2. Příjmy z kapitálového majetku 

 Příjmem z kapitálového majetku je příjem nesníţený o výdaje. Pouze u prodeje 

předkupního práva na cenné papíry je výdajem cena pořízení předkupního práva do výše 

příjmů z prodeje. Uplatňují se dva reţimy zdanění a to příjmy, které vstupují do dílčího 

základu daně zdaňovaného v přiznání k dani z příjmů fyzických osob a příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně. 

Příjmy zdaňované v daňovém přiznání jsou úroky z vkladů na běţných účtech, úroky 

a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a poplatky z prodlení, úroky a práva na 

dorovnání, příjmy z předkupního práva na cenné papíry, příjmy z kapitálového majetku 

plynoucího ze zdrojů v zahraničí, nesníţeného o výdaje, pokud nebyly zahrnuty do 

samostatného základu daně. Úrokové a jiné výnosy z drţby směnek, kromě úrokových 

a jiných výnosů z drţby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky. Úrokové příjmy 

z drţby cenných papírů, z vkladů na vkladních kníţkách, z drţby směnky vystavené bankou 

k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele a z rozdílu mezi vyplacenou nominální 

hodnotou dluhopisu a emisním kursem.  

Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně jsou pouze příjmy z kapitálového majetku 

se zdrojem v České republice a to podíly na zisku z majetkového podílu na akciové 

společnosti, na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, podíly na zisku 

z členství v druţstvu. Úroky a jiné výnosy z drţby cenných papírů, dividendové příjmy, 

úrokové příjmy ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, 

úrokové příjmy z dluhopisu, z vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou 

úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice 

nebo Českou republikou, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání. Úroky, 

výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních kníţkách, úroky z peněţních prostředků 

na vkladovém účtu, úroky z vkladů na běţných účtech, které nejsou určeny k podnikání, 

s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho 

zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců 

oprávněn. Výnosy z vkladních listů na jméno a vkladů jim na roveň postavených, dávky 

z penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze soukromého ţivotního pojištění 

nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 
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smlouvy. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem při jejich vrácení 

a prodejní hodnotou při jejím vydání, úrokové příjmy z vkladních listů, příjmy plynoucí 

fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se stáním příspěvkem, smlouvy 

na soukromé ţivotní pojištění ve formě odbytného sníţeného o zaplacené příspěvky.  

3.14.3 Příjmy z pronájmu 

 Příjmy z pronájmu lze vymezit na příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů a příjmy 

z pronájmu movitých věcí, kromě příleţitostného pronájmu. Příjmy z pronájmu plynoucí 

manţelům ze společného jmění se zdaňují jen u jednoho z nich. Základem daně jsou příjmy 

sníţené o výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, do těchto výdajů lze zahrnout odpisy 

pronajímaného majetku, rezervu na opravy hmotného majetku, pojištění pronajímaného 

majetku, opravy a výdaje na údrţbu. Výdaje lze uplatnit v prokázané výši nebo procentem 

z příjmů. Lze uplatnit odpočet daňové ztráty po dobu 5 let. Příjmem pronajímatele, který 

nevede účetnictví je také hodnota pohledávek a závazků a neuhrazený rozdíl mezi hodnotou 

nemovitostí a věcí movitých v podniku na začátku nájmu a jejich vyšší hodnotou při ukončení 

nájmu. 

3.14.4 Ostatní příjmy 

 Jedná se o příjmy, které jsou předmětem daně, nejsou od daně osvobozeny. Nejedná se 

o příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, kapitálového majetku 

ani o příjmy z pronájmu. 

Jde o příjmy z příleţitostných činností nebo z příleţitostného pronájmu movitých věcí 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, příjmy z převodu 

vlastní nemovitosti, nebytového prostoru, bytu, spoluvlastnického podílu, movité věci, 

cenného papíru, příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění 

práva na výkup účastnických cenných papírů.  

Příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na 

komanditní společnosti, převodu členských práv a povinností k druţstvu včetně majetkových 

podílů na transformovaném druţstvu. 

Příjmy z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, ze zděděných práv, autorských 

práv a práv příbuzných právu autorskému, vypořádací podíl při zániku účasti společníka 

obchodní společnosti s výjimkou veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti nebo při zániku členství v druţstvu a podílu na majetku druţstva. 

Dále mezi ostatní příjmy patří ceny z veřejných soutěţí, ze sportovních soutěţí, ceny ze 

soutěţí, kde jsou soutěţící vybráni pořadatelem soutěţe, výhry v loteriích, sazkách a 
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podobných hrách, výhry z reklamních soutěţí a slosování, příjmy z převodu jmění na 

společníka, příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu 

příjmu na základě písemné dohody o úplném vypořádání mezi oprávněným a pojišťovnou. 

Podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou komplementáře komanditní společnosti a 

společníka veřejné obchodní společnosti nebo podíl člena druţstva na likvidačním zůstatku 

při likvidaci společnosti nebo druţstva nebo podíl majitele podílového listu z podílu 

připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou sloučení nebo splynutí 

podílového fondu, ale také přijaté výţivné, důchody a obdobné opakující poţitky. 

 Dílčí základ daně z ostatních příjmů nemůţe být roven nule ani záporný a kaţdý 

příjem je hodnocen samostatně.  

 

V kapitole číslo 3. Podmínky daňových poplatníků jsou vysvětleny pojmy, které jsou 

nezbytné pro správnou znalost a stanovení daně z příjmů fyzických osob, platné pro Českou 

republiku v roce 2012. Tato kapitola je o tom, kdo je poplatník daně, co je předmětem daně, 

které příjmy jsou od daně osvobozeny, co tvoří daňový základ, sazba daně, odečitatelné 

poloţky základu daně, práva a povinnosti daňových poplatníků, termín podání daňového 

přiznání, slevy na dani a jejich podmínky pro uplatnění, a rozbor skupin daňových příjmů.  
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4 ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 

 Tato kapitola je zaměřena na analýzu vývoje a změny daně z příjmů fyzických osob od 

roku 2007 aţ po současnost, rok 2012. Pro srovnání je porovnáno daňové zatíţení bezdětného 

poplatníka a poplatníka se dvěma dětmi, s průměrným ročním příjmem za jednotlivé roky. 

Zároveň je v ní znázorněn pravděpodobný vývoj daně pro další roky, změny, které by měly 

nastoupit v platnost od roku 2014 v České republice.  Vlastní návrhy, jsou autorem této práce 

navrhované moţnosti změny, které by měly dát podnět k zamyšlení o moţnosti samotných 

změn a jejich uplatnění v praxi. 

4.1 Vývoj daně 

Sazba daně nebyla vţdy jednotná, jak je známa dnes ve výši 15%. Ještě v roce 2007 

byla sazba daně progresivní a vypočtena ze mzdy nezvýšené o pojistné. Pro srovnání jsou 

uvedeny tabulky vývoje sazeb daní za poslední desetiletí. 

Tab. 4.1 Daňové sazby pro roky 2002, 2003, 2004, 2005
22

 

Základ daně  Sazba daně 

od Kč do Kč 

0 109 200 15% 

109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 

331 200 a více 66 420 Kč + 32% 

 

Tab. 4.2 Daňové sazby pro roky 2006, 2007
23

 

Základ daně Sazba daně 

od Kč do Kč 

0 121 200 12% 

121 200 218 400 14 544 Kč + 19% 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25% 

331 200 a více 61 212 Kč + 32% 

 

                                                           
22 WOLTERS KLUWER ČR. Vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob [online]. Účetní kavárna  
23

 Stejný zdroj jako předchozí odkaz č.7 
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Tab. 4.3 Daňové sazby pro roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
24

 

Základ daně Sazba daně 

od Kč do Kč 

0 121 200 15% 

121 200 218 400 15% 

218 400 331 200 15% 

331 200 a více 15% 

 

Dle tabulek je zřejmé, ţe poplatníci s vysokými příjmy odváděli při progresivní dani 

mnohem vyšší daně, za roky 2002 – 2007. Od roku 2008 byla zavedena superhrubá mzda, to 

znamená, ţe základ daně je hrubá mzda zvýšena o pojistné za zaměstnavatele. 

 V následujícím grafu je zobrazen vývoj daňové povinnosti za roky 2002-1005, 2006-

2007, 2008-2012 na ose x. Pro poplatníka s příjmy 100 000 Kč ročně (modrý sloupec). 

Poplatník s příjmy 200 000 Kč ročně (červený sloupec). A poplatník s příjmy 400 000 Kč 

ročně (zelený sloupec). Na ose y je znázorněna výše daně před odpočtem slev na dani. 

Graf 4.1. Vývoj daňové povinnosti
25

 

 

Z grafu je patrné, ţe při příjmu ve výši 100 000 Kč má poplatník téměř stejnou 

daňovou povinnost ve všech letech. S příjmy ve výši 200 000 Kč se daňová povinnost nejvíce 

změnila po roce 2008-2012, kdy se sníţila téměř na polovinu. S ročními příjmy poplatníka ve 

                                                           
24 WOLTERS KLUWER ČR. Vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob [online]. Účetní kavárna  
25
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výši 400 000 Kč je vidět velice výrazný rozdíl oproti předchozím příjmům. Ačkoliv je základ 

daně dvojnásobně vyšší, daň jemu náleţející je vyšší více jak trojnásobně a to v letech 2002-

2007, v posledních letech je úměrně vyšší daň způsobena proporcionálním zdaněním. 

4.1.1 Daň ve srovnání s průměrnou mzdou a inflací 

 Ačkoliv se výše daně za roky 2002 aţ 2005 neměnily, průměrná mzda byla v roce 

2005 o 2 820 Kč vyšší, důleţité je však také přihlédnout k ostatním aspektům, z nichţ jeden 

z nejdůleţitějších je vývoj inflace. Ta byla v roce 2005 jen o 0,1 % bod vyšší neţ v roce 2002, 

z čehoţ vyplývá, ţe poplatník, měl při stejné daňové povinnosti větší moţnost spotřeby 

a investic a úspor v roce 2005 neţ v roce 2002. 

 V roce 2006 a 2007 poklesla daňová povinnost oproti roku 2005 i přes nárůst 

průměrné měsíční mzdy avšak, ve srovnání s inflací byl nárůst velmi patrný o celý 0,6 %   

a 0,9 %. 

 Nejvyšší skok v daňové povinnosti směrem dolů byl v roce 2008, zejména pro 

poplatníky s vyššími příjmy nad 100 000 Kč, poté se jiţ vývoj nemění díky stejné procentní 

sazbě daně aţ do roku 2012. Průměrná mzda roste stabilním tempem. Avšak v inflaci byl  

zaznamenán velký skok v roce 2008 a to o celých 3,5%, v dalších letech se pak ustálil 

na 1,0 %, 1,5 %, 1,9 % a opět vyšší nárůst inflace je odhadován pro rok 2012 a to ve výši 

3,2 %. 

Graf 4.2 Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR
26

 

 

                                                           
26 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vývoj průměrné a minimální mzdy [online]. Finance. 

Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/ 
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Graf 4.3 Vývoj inflace v ČR
27

 

 

4.2 Analýza daňové povinnosti 

Analýza daňových záloh poplatníka, který je zaměstnancem s průměrnou měsíční 

mzdou, nemá děti a uplatňuje tedy pouze slevu na poplatníka. V následujících případech je 

srovnání jak se změní jeho daňová povinnost za jednotlivé roky v období roku 2007-2012. 

 Moţnost jak ukázat, odraz změn ve vývoji konstrukce osobní důchodově daně v České 

republice a daňového zatíţení poplatníka, je efektivní daňová sazba a daňová progresivita. 

Efektivní daňová sazba (ETR) charakterizuje průměrná daňová sazba, která je definovaná 

jako procentní podíl daňové povinnosti k hrubému příjmu. 

(1) ETR = T / Y 

T je daňová povinnost, Y je hrubý příjem, z něhoţ je daňová povinnost spočítána. 

Daňová elasticita je veličinou statickou. Čím většího hrubého důchodu poplatník dosáhne, tím 

menší nárůst jeho efektivní sazby bude. Existence odpočtů z daňového základu a slev na dani 

výrazně ovlivňuje nárůst hodnoty efektivní sazby daně. Pro efektivní daňovou sazbu lze 

k daňové povinnosti přičíst pojistné placené zaměstnance. Lze tak porovnat jak poplatníka 

zatěţují poplatky na pojistné, placené zaměstnancem plus daň, oproti efektivní sazbě daně bez 

poplatků na pojistné. 

(2) ETR = (T + SI) / Y 

 

                                                           
27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace v ČR [online]. ČSÚ [17.1.2010] Dostupné z: http://www.estav.cz/finance/inflace.html 
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V České republice je od roku 2008 rovná sazba daně 15% avšak efektivní zdanění se 

díky zavedení superhrubé mzdy a uplatnění slev pohybuje mezi 0% - 20%. Efektivní daňová 

sazba se nejvíce vyuţívá pro srovnání daňového zatíţení poplatníků v různých státech.  

4.2.1 Rok 2007 a 2008 

 Daňová povinnost pro bezdětného poplatníka  

Rok 2007 2008 

Měsíční hrubá mzda  20 957 Kč 22 691 Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 1 887 Kč 2 043 Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 5 449 Kč 5 900 Kč 

Zdravotní pojistné (4,5%) 944 Kč 1 022 Kč 

Sociální pojistné (8,0%) 1 677 Kč 1 816 Kč 

ZÁKLAD DANĚ  18 336 Kč 30 634 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 18 400 Kč 30 700 Kč 

Daň  7 351 Kč 4 605 Kč 

Měsíční sleva na poplatníka 600 Kč 2 070 Kč 

DAŇ SNÍŢENÁ O SLEVU  6 751 Kč 2 535 Kč 

Čistá mzda  11 585 Kč 17 318 Kč 

Poplatník má průměrnou měsíční mzdu za rok 2007 a to je 20 957 Kč, odvody na 

zdravotní a sociální pojistné činí 4,5% a 8%. Základ daně patří do rozmezí mezi 18 200 Kč a 

27 600 Kč coţ znamená, ţe sazba daně je 2 751 Kč + 25% ze základu přesahující 18 200 Kč. 

Sleva na poplatníka za měsíc je částka 600 Kč. Výsledná zálohová povinnost bezdětného 

poplatníka činí 6 751 Kč. 

V roce 2008 se daňová záloha, ale také daň počítá ze superhrubé mzdy, coţ je mzda 

zvýšená o povinné pojistné 35%. Jedná se o největší změnu za sledované období. Je zavedena 

jednotná sazba daně, která činí 15% pro všechny daňové základy. Výrazným způsobem se od 

toho roku zvyšují slevy na dani. Sleva poplatníka činí 2 070 Kč. Výsledná zálohová daň je 

2 535 Kč. 

 Daňová povinnost pro poplatníka s dvěma dětmi   

Vypočtená daň po slevě 2 201 Kč 2 535 Kč  

Daňové zvýhodnění na 2 děti 1 000 Kč 1780 Kč  

VÝSLEDNÁ DAŇ = 2 201-1 000 1 201 Kč 755 Kč  

Pro názornost je zde uveden i případ poplatníka se dvěma nezletilými dětmi, u kterého 

daňová povinnost tvoří v roce 2007 téměř o polovinu méně neţ bezdětného poplatníka. 
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V roce 2008 poplatník se dvěma nezletilými dětmi zaplatí méně neţ 1/3 daňové 

povinnosti bezdětného poplatníka. Poplatník je povinen zaplatit na dani 755 Kč měsíčně. 

 

Rok 2007 - Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 201 / 20 957 = 0, 105 = 10,5% 

ETRT+SI = 2 201 + (944 + 1 677) / 20 957 = 0,23 = 23% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 1 201 / 20 957 = 0,057 = 5,7% 

ETRT+SI = 3 822 / 20 957 = 0,1824 = 18,24% 

Efektivní sazba pro poplatníka, který neuplatňuje slevu na děti je téměř dvojnásobná 

oproti poplatníkovi se dvěma dětmi. Při zohlednění pojistného tak výrazný rozdíl není, 

efektivní daňová sazba je menší pouze o necelých 5%. 

Rok 2008 - Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 535 / 22 691 = 0, 1117 = 11,17% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 755 / 22 691 = 0,0332 = 3, 32% 

ETRT+SI = 3 593 / 22 691 = 0,1583 = 15,83% 

Efektivní daňová sazba bezdětného poplatníka je téměř 4 krát větší neţ u poplatníka se 

dvěma dětmi. U prvního poplatníka je efektivní daňová sazba poloviční oproti sazbě, ve které 

je započítané pojistné. U druhého poplatníka je efektivní daňová sazba bez pojistného téměř 

pětkrát menší neţ se započítaným pojistným. 

4.2.2 Rok 2009 a 2010 

 Daňová povinnost pro bezdětného poplatníka  

Rok 2009 2010  

Měsíční hrubá mzda  23 488 Kč 23 948 Kč  

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 2 114 Kč 2 156 Kč  

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 6 107 Kč 5 987 Kč  

Zdravotní pojistné (4,5%) 1 057 Kč 1 078 Kč  

Sociální pojistné (6,5%) 1 880 Kč 1 557 Kč  
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ZÁKLAD DANĚ  31 709 Kč 32 091 Kč  

Základ daně zaokrouhlený 31 800 Kč 32 100 Kč  

Daň  4 770 Kč 4 815 Kč  

Měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč  

DAŇ SNÍŢENÁ O SLEVU  2 700 Kč 2 745 Kč  

Čistá mzda 17 851 Kč 18 568 Kč  

V roce 2009 se sníţil povinný odvod pojistného dohromady o 1%, sleva na poplatníka 

zůstala zachována ve výši 2 070 Kč měsíčně. Výsledná zálohová daňová povinnost 

bezdětného poplatníka je 2 655 Kč měsíčně. 

V roce 2010 zůstává zachována výše odvodů pojistného, superhubá mzda, sazba daně, 

i výše slevy na poplatníka. 

 Daňová povinnost pro poplatníka se dvěma dětmi   

Vypočtená daň po slevě 2 700 Kč 2 745 Kč  

Daňové zvýhodnění na 2 děti 1 780 Kč 1 934 Kč  

VÝSLEDNÁ DAŇ  920 Kč 811 Kč  

 Výsledná daňová zálohová povinnost poplatníka se dvěma dětmi tvoří méně neţ 1/3 

daňové povinnosti bezdětného poplatníka. Stejně jako v předchozím roce 2008. 

Daňová povinnost pro poplatníka se dvěma dětmi po uplatnění daňového zvýhodnění 

je 986 Kč, coţ je ve srovnání s poplatníkem, který neuplatňuje daňové zvýhodnění méně neţ 

třetinová daňová povinnost.  

Rok 2009 - Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 700 / 23 488 = 0,1150 = 11,5% 

ETRT+SI= 5 637 / 23 488 = 0,24 = 24% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 920 / 23 488 = 0,0392 = 3, 92% 

ETRT+SI = 3 857 / 23 488 = 0,1642 = 16,42% 

 Efektivní daňová sazba bezdětného poplatníka je třikrát větší neţ efektivní daňová 

sazba poplatníka se dvěma dětmi. První poplatník má efektivní daňovou sazbu téměř 

poloviční oproti sazbě, kde je započítáno pojistné. Druhý poplatník má efektivní daňovou 

sazbu čtyřikrát niţší oproti sazbě, kde je započítáno i pojistné. 
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Rok 2010 – Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 745 / 23 948 = 0,1146 = 11,46% 

ETRT+SI= 5 380 / 23 948 = 0,2247 = 22,47% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 811 / 23 948 = 0,0338 = 3,38% 

ETRT+SI= 3 446 / 23 948 = 0,1439 = 14,39% 

 Daňové zatíţení bezdětného poplatníka je třikrát vyšší oproti daňovému zatíţení 

poplatníka se dvěma dětmi, u sazeb, kde je zohledněno pojistné je dvojnásobně vyšší zatíţení 

bezdětného poplatníka. První poplatník má daňové zatíţení poloviční oproti sazbě, kde je 

zohledněno pojistné. Druhý poplatník má třetinové daňové zatíţení oproti sazbě, kde je 

zohledněno ve výpočtu i pojistné.  

4.2.3 Rok 2011 a 2012 

 Daňová povinnost pro bezdětného poplatníka  

Rok 2011 2012  

Měsíční mzda  24 319 Kč 25 137 Kč  

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 2 189 Kč 2 263 Kč  

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 6 080 Kč 6 285 Kč  

Zdravotní pojistné (4,5%) 1 095 Kč 1 132 Kč  

Sociální pojistné (6,5%) 1 581 Kč 1 634 Kč  

ZÁKLAD DANĚ  32 588 Kč 33 685 Kč  

Základ daně zaokrouhlený 32 600 Kč 33 700 Kč  

Daň  4 890 Kč 5 055 Kč  

Měsíční sleva na poplatníka 1 970 Kč 2 070 Kč  

DAŇ SNÍŢENÁ O SLEVU  2 920 Kč 2 985 Kč  

Čistá mzda  18 723 Kč 19 386 Kč  

Pro rok 2011 zůstávají zachovány sazby zdravotního i sociálního pojištění, stejně jako 

sazba daně 15 %.  

Daň pro poplatníka s průměrnou hrubou mzdou pro rok 2012, který uplatňuje pouze základní 

slevu, je 5 055 Kč. 
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 Daňová povinnost pro poplatníka s dvěma dětmi   

Daň po slevě 2 920 Kč 2 985 Kč  

Daňové zvýhodnění na 2 děti 1 934 Kč 2 234 Kč  

VÝSLEDNÁ DAŇ  986 Kč 751 Kč  

            Pro rok 2011 je výsledná daňová povinnost pro poplatníka uplatňujícím daňové 

zvýhodnění na 2 děti 986 Kč. Oproti předchozím rokům však daňová povinnost poplatníka 

netvoří ani jednu třetinu celkové daňové povinnosti poplatníka neuplatňující daňové 

zvýhodnění na děti. 

Poplatník se dvěma dětmi, a průměrnou hrubou mzdou v roce 2012 zaplatí na dani 

751 Kč. 

Rok 2011 – Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 920 / 24 319 = 0,12 = 12% 

ETRT+SI= 5 590 / 24 319 = 0,2301 = 23,01% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 986 / 24 319 = 0,0405 = 4,05% 

ETRT+SI= 3 662 / 24 319 = 0,1506 = 15,06% 

 Bezdětný daňový poplatník má efektivní daňovou sazbu třikrát vyšší neţ poplatník se 

dvěma dětmi. Efektivní daňová sazba bez pojistného je téměř poloviční oproti efektivní 

daňové sazbě se započítaným pojistným u bezdětného poplatníka. U poplatníka se dvěma 

dětmi je první sazba skoro čtyřikrát menší neţ druhá, ve které je započítáno pojistné zatíţení. 

Rok 2012 – Efektivní daňová sazba 

a) Bezdětného poplatníka 

ETR = 2 985 / 25 137 = 0,1187 = 11,87% 

ETRT+SI= 5 751 / 25 137 = 0,2288 = 22,88% 

b) Poplatníka se dvěma dětmi  

ETR = 751 / 25 137 = 0,0299 = 2,99% 

ETRT+SI= 3 517 / 25 137 = 0,14 = 14% 

 Daňové zatíţení poplatníka, který neuplatňuje slevu na děti je téměř 12%, kdeţto 

poplatník se dvěma dětmi má daňové zatíţení téměř 3%.   
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Graf 4.4 Daňové zatížení poplatníků
28

 

 

 Graf znázorňuje skutečnost o nejvyšší a nejniţším daňovém zatíţení dvou poplatník za 

sledované období. Z grafu je patrné, ţe nejvyšší zatíţení poplatníka uplatňující základní slevu 

na dani bylo v roce 2011 a to celých 12%, nejniţší pak v roce 2007 a to 10,5%. Naopak 

poplatník uplatňující slevu na dani na 2 děti měl nejvyšší daňové zatíţení vzhledem ke svému 

hrubému příjmu v roce 2007 a to 5,7% a nejniţší v roce 2012 a to ve výši 2,99%. V roce 2007 

bylo daňové zatíţení druhého poplatníka poloviční oproti prvnímu poplatníkovi, 

v následujících letech pak většinou třetinové. Závěrem je jednoznačný zvyšující se trend 

daňového zatíţení poplatníka uplatňující pouze základní slevu, naopak u poplatníka, který 

uplatňuje slevu na 2 děti tak jednoznačný trend není, naopak v posledním roce oproti 

předchozímu ještě poklesla jeho daňová povinnost. 

 Vývoj ETRT+SI prakticky kopíruje linii křivky ETRT, vzhledem k lineární sazbě plateb 

sociálního pojištění. 

4.2.1 Vývoj podmínek zaměstnanců 

 Od roku 2008 došlo u zaměstnanců k zavedení superhrubé mzdy, jeţ tvoří základ 

daně. U příjmů plynoucích zaměstnancům ze zdrojů v zahraničí, pokud podléhají povinnému 

zahraničnímu pojištění, se nově neodečítá pojistné hrazené zaměstnancem a ZD se navyšuje o 

příspěvky zaměstnavatele. 

                                                           
28
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 Sloučení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na ţivotní a penzijní 

připojištění zaměstnanců a stanovení jeho pevné částky na 24 000 Kč ročně u jednoho 

zaměstnavatele. Nově je hodnota přechodného ubytování zaměstnance osvobozena pouze do 

výše 3 500 Kč měsíčně, od daně z příjmu. Osvobozen je nově i příjem získaný zaměstnancem 

ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény. Omezení daňově znatelných nákladů vynaloţených na některá plnění poskytovaná 

zaměstnancům jako závodní stravování, limity výdajů na pořízení ochranných nápojů, 

pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu z titulu odpovědnosti za škodu 

způsobenou společnosti při výkonu funkce, pokuty, dary, nealkoholické nápoje poskytované 

zaměstnancům na pracovišti, nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnanci zaměstnavatelem, 

úroky.  

 Limitována je daňová uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do zaměstnání, 

penzijní pojištění a ţivotní pojištění, stejně jako přechodné ubytování, musí vyplývat 

z kolektivní, pracovní či jiné smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele. Peněţní 

plnění, která jsou u zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, jsou 

zaměstnavatelem poskytována vţdy na vrub daňových nákladů. Zaměstnavatelem vynaloţené 

náklady na zvyšování kvalifikace jsou daňově uznatelný náklad, pro zaměstnance jsou od 

daně osvobozeny.
29

 

 Od roku 2009 je osvobozen příjem zaměstnanec na vzdělávání související 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud je vzdělávání povaţováno zároveň za výkon 

práce, jedná se o prohlubování kvalifikace, která umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané 

práce, náklady na školení nebo kurzy, kterou hradí nebo se z části na úhradě podílí 

zaměstnavatel.
30

  

 Zaměstnavatelé musí povinně od roku 2011 vyplácet náhradu svým zaměstnancům aţ 

do 21. dne nemoci, v roce 2010 to bylo jen za 14 dní. Zaměstnavatelé, kteří mají do 25 

zaměstnanců, mohou odvádět na sociálním pojištění 26% z vyměřovacího základu s tím, ţe si 

mohou od sociálního pojištění odečíst polovinu náhrady mzdy vyplacenou zaměstnancům. 

Od ledna 2011 vstoupil v platnost daňový řád, který upravuje vztahy mezi plátci daní a 

správcem daně, promlčení daní, splatnost daní, lhůty pro platbu daně, promlčení daní. 

  

                                                           
29 MÍSAŘOVÁ, Petra Přehled daňových změn v roce 2008 [online]. Finexpert.e15.cz [5.12.2007]  
30

 SOUKUPOVÁ, Klára Znáte novinky u daní z příjmů v roce 2009? [online] podnikatel.cz [28.4.2009 
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 V roce 2011 skončilo definitivně osvobození některých výluhových náleţitostí vojáků 

z povolání jako výluhového příspěvku, odbytného a podobných plnění poskytovaných 

bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů. Tyto příjmy jsou zdaněny jako ostatní příjem 

sráţkovou daní. Od roku 2012 končí osvobození rovněţ výsluhové nároky bezpečnostních 

sborů a přídavku na bydlení vojáků.
31

 

4.2.2. Vývoj podmínek osob samostatně výdělečně činných 

 Veřejnoprávní pojištění je daňově uznatelný náklad či výdaj. Přeplatek na SP a ZP za 

rok 2007 se zdaňuje aţ v následujícím roce, tedy 2008. Doplatek SP a ZP za rok 2007 není 

daňově uznatelný v roce 2008. 

 Od roku 2009 byla změněna moţnost uţití ceny pohonných hmot, stanovení nákladů 

na pohonné hmoty na sluţební cesty OSVČ podle cen pohonných hmot, které jsou pouţívány 

při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců v pracovním poměru.
32

 

 Došlo také ke zpřesnění v přepočtu kurzu. Jedná se o osoby, které nejsou účetní 

jednotkou, ale vedou daňovou evidenci. Lze pouţít pro přepočet příjmů a výdajů jednotný 

kurz nebo kurz uplatňovaný v účetnictví. Nelze pouţít oba způsoby současně. 

Nově lze dodanit závazek po lhůtě splatnosti, poplatník navýší základ daně o neuhrazené 

závazky. 

 Pro rok 2010 se mění některé paušální výdaje, sniţují se na úroveň roku 2008. Mění se 

výdajový paušál z 60% na 40% u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů, u příjmů 

z uţití duševního vlastnictví a autorských práv, z výkonu nezávislého povolání, u příjmů 

znalce, tlumočníka zprostředkovatele smluv a rozhodce, insolventního správce a jeho 

zástupce. 

 Byl zaveden paušální výdaj na dopravu, který ocení drobní podnikatelé, jeţ vyuţívají 

motorové vozidlo k podnikání. Do tohoto měsíčního paušálu lze zahrnout náklady na pohonné 

hmoty a parkovné. Všechny ostatní výdaje spojené s provozem vozu jsou i nadále 

podnikatelem zaznamenávány ve skutečné výši.  

 Protikrizová opatření s sebou přinesla moţnost odepisovat rychleji neţ obvyklou 

zrychlenou metodou majetek pořízený v období od 1.1.2009 do 30.6.2010. Majetek  

                                                           
31

 KUČEROVÁ, Dagmar. Velký rozcestník daňových změn roku 2012 [online]. Podnikatel.cz [29.12.2011] 
32 SOUKUPOVÁ, Klára http://www.podnikatel.cz/clanky/novinky-u-dani-z-prijmu-v-roce-2009/. Znáte novinky 

u daní z příjmů v roce 2009? [online] podnikatel.cz [28.4.2009]  



53 
 

v první odpisové skupině lze rovnoměrně rozpustit do nákladů jiţ v 12 měsících. Věci z druhé 

odpisové skupiny lze odepsat za 24 měsíců.
33

 

4.2.3 Vývoj slev na dani 

Na výslednou a konečnou výši daně má velký vliv odečet slev na dani. Jak se měnily 

jejich výše za roky 2007-2012 je uvedeno v následující tabulce. 

 Z tabulky je zřejmé, ţe k největším změnám ve výši slev na dani došlo v roce 2008.  

Důvodem bylo také, jiţ zmíněné zavedení superhrubé mzdy. Nárůst oproti předešlému roku 

bylo téměř čtyřnásobné u slevy na poplatníka, téměř šestinásobný nárůst ve slevě na manţela 

nebo manţelku a téměř dvojnásobný nárůst u ostatních slev.   

Sleva na poplatníka pak jiţ zůstala neměnná, kromě roku 2011, kdy se ve slevě 

na poplatníka promítla tzv. povodňová daň
34

, kterou se sníţila sleva na poplatníka o 100 Kč 

za měsíc.  

Tab. 4.4 Vývoj slev na dani
35

 

Slevy 
Roky 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 23 640 24 840 

Sleva na 

manţela/ku 4 200 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 

Sleva na 

studenta 2 400 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

Sleva na 

dítě 6000 10 680 10 680 11 604 11 604 12 404 

Sleva na 

drţitele 

průkazu 

ZTP/P 

9000 16 140 16 140 16 140 16 140 16 140 

Sleva na 

invaliditu 

I.a II. 

stupně 

1 500 2 520 2 520 2 520 2 520 2 520 

Sleva na 

invaliditu 

III. stupně 
3 000 5 040 5 040 5 040 5 040 5 040 

 

                                                           
33 HOVORKA,Jiří. Novinky a důležité změny daně z příjmu [online] měšec.cz [6.1.2010]  
34

 Účelem zavedení povodňové daně, je sníţení fiskálního napětí v naplňování rozpočtu i v souvislosti s 

opakujícími se povodňovými škodami 
35

 Zdroj vlastní 
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Sleva na manţelku nebo manţela, sleva na studenta, sleva na drţitele průkazu ZTP/P 

a sleva na invaliditu I, II i III zůstala nezměněna po celé období od roku 2008 aţ po rok 2012. 

 Výrazné zvýšení slevy na dani na manţela/ku bez příjmů, sleva 24 840 ročně. Nově 

lze v roce 2008 uplatnit základní slevu na poplatníka u starobních důchodců. Slevu na 

poplatníka můţe daňový nerezident uplatnit jen tehdy, pobírá-li nejméně 90% příjmů ze 

zdrojů na území ČR. Daňový bonus vzniklý z daňového zvýhodnění na děti se zvyšuje na 

maximálně 52 200 Kč ročně.  

 V roce 2009 slevy zůstaly zachovány. V roce 2010 došlo k příjemné změně pro 

poplatníky, a to zvýšení slevy na vyţivované dítě o 924 Kč ročně. V témţe roce je zavedena 

nová kategorizace invalidního důchodu, ruší se členění na plný a částečný invalidní důchod a 

nově se člení na tři stupně invalidity. Částečně invaliditě je rovna invalidita prvního a druhého 

stupně, plná invalidita je vyjádřena stupněm třetím.  

 Důvodem vyšší daňové zátěţe v ČR pro rok 2011 je sníţení základní slevy na 

poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč. 

 V roce 2011 se opět vrací původní sleva na poplatníka na 24 840 Kč a je zvýšeno 

daňové zvýhodnění na dítě z 11 604 na 13 404 Kč. Současně je také zvýšena maximální výše 

ročního daňového bonusu z 52 200 na 60 300. 

 

4.3 Analýza chystaných změn – první část   

Ministrem financí byl představen návrh reformy přímých daní a odvodů, který by měl 

nabýt účinnosti 1. ledna 2013, byly však koalicí odsunuty na rok 2014. Cílem reformy daní je 

co nejvíce systém zjednodušit. Vládní koalice má reformu jako jeden z prvořadých úkolů. 

Výsledkem reformy daní mají být niţší administrativní náklady na straně státu i na straně 

poplatníků. V praxi se budou rušit daňové výjimky, u kterých zrušení nebude draţší neţ jejich 

ponechání. Konec některých výjimek má vést k rovným podmínkám pro všechny, 

nesystémové výhody nemohou být dotovány lidmi, kteří je nemohou vyuţívat. 

4.3.1 Sazba daně 

V debatách kolem daňové reformy se objevila otázka, zda by lidé s vyššími příjmy 

neměli napříště platit mnohem vyšší daně, neţ platí nyní. O tom zda má být daň spíše 

progresivnější či rovná se přou odborníci, politikové i lid obecný. V návrhu pro rok 2013 

a další, však zůstane rovná sazba, avšak zvýší se na 19% a nebude se počítat se superhrubé 

mzdy, ale pouze z hrubé mzdy. Ze stejného základu bude zaměstnanci strháváno i pojistné na 

sociální pojištění a pojistné na zdravotní pojištění. V praxi tedy sazba pro většinu 
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zaměstnanců mírně klesne, současně však stoupnou odvody na zdravotní pojištění z nynějších 

4,5% na 6,5%. Sazba sociálního pojištění zůstane na 6,5%. Ve spojení s ostatními změnami 

tak rovná sazba bude naopak mírně progresivní, lidé s příjmy nad 100 000 Kč měsíčně zaplatí 

vyšší sazbu. Odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění 34% bude nahrazen 

odvodem dani z úhrnu mezd ve výši 32,5%. Na straně zaměstnavatele tak bude mzda zatíţena 

o 1,5% niţšími odvody, avšak odvody zaměstnance budou o 0,9% vyšší. Daň z úhrnu mezd 

bude mít maximální vyměřovací základna úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy vynásobeného 

počtem zaměstnanců. Oddělení s nadprůměrnými příjmy by měly být vyčleněny 

do samostatných právnických osob, aby nadprůměrné příjmy nebyly ředěny příjmy 

zaměstnanců s niţšími příjmy.  

4.3.2 Odpočty od základu daně 

 Zcela by měly přestat platit úlevy pro členské příspěvky odborům a náklady na 

zvyšování kvalifikace. 

 Odpočty příspěvků na ţivotní pojištění, penzijní připojištění a dary včetně bezplatných 

odběrů krve zůstanou nezměněny. Maximální limit pro odpočet daru se zvýší z 10 % na 15 % 

základu daně.  

Odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření si lidé nadále budou moci 

odečítat z daní. Limit pro výši úroků však klesne ze současných 300 000 na 80 000 ročně, coţ 

ovlivní osoby s nadprůměrnými hypotékami. Zatímco nyní si lze takto sníţit samotnou daň 

aţ o 45 000 Kč ročně, nově se limit sníţí na 15 200 Kč. Návrhem zrušení odpočtu úroků 

z hypoték by znamenalo ztráty smyslu kombinované hypotéky. Kombinovaná hypotéka 

znamená úvěr, u nich se splácí jen úroky a na pozdější jednorázovou splátku se šetří 

v investičním či kapitálovém ţivotním pojištění. Jiţ jednou čelili majitelé finančních hypoték 

ráně a to kdyţ bylo zrušeno progresivní zdanění a zavedla se jednotná sazba daně. Nyní však 

stojí před celkovým zrušením daňového odpočtu úroků zaplacených z hypotéky.  

 

Fungování kombinovaných hypoték 

Pro majitele kombinovaných hypoték byly daňové odpočty velice finančně výhodné. 

V počáteční dohodě uzavřené s bankou stojí dohoda, ţe celou dobu trvání hypotéky nebudou 

dluţníci splácet nic z vypůjčené jistiny. Dluţnici zaplatí v pravidelných měsíčních splátkách 

jen úroky z půjčených peněz. Vedle hypotéky si tento majitel uzavře investiční nebo 

kapitálové ţivotní pojištění. Ještě rozumnější jsou investice do podílových fondů, kam posílají 

peníze, které na konci splatnosti hypotéky vyberou, a bance vrátí půjčenou sumu. 
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Důsledkem je, ţe díky tomuto druhu hypotéky si lidé mohou odečíst nejen úroky 

z hypotéky, ale také zaplacené pojistné na ţivotní pojištění. Bylo to velmi výhodné pro 

vysoce příjmové klienty, dokud byla progresivní daň. Po zavedení jednotné patnáctiprocentní 

sazby daně se odpočty dramaticky sníţily.  

Úroky v kombinované hypotéce se počítají celou dobu z celé částky úvěru, takţe 

v průběhu úvěru neklesají, jako u klasického anuitního splácení. Daňová úspora je tak celou 

dobu stejná. Největší rozdíl oproti splátkám anuitním, je ve druhé polovině splácení, kdy 

úroková část v anuitní splátce je výrazně niţší. 

Pokud se opravdu návrh na zrušení daňového odpočtu úroků z hypoték prosadí, 

mohou majitelé kombinovaných hypoték přejít na klasické anuitní splácení. Bude je to stát 

dost peněz a navíc budou muset vyřešit otázku ţivotního pojištění uzavřeného na vysokou 

částku a tedy i vysokého pojistného. Na anuitní splácení lze přejít bez problémů. V takovém 

okamţiku ale, začínají úvěr splácet úplně od začátku, jakoby ho pořídili nyní. Sumu úroků, 

které dosud bance zaplatili, tak mohou odepsat jako ztrátu. Pokud klienti zruší smlouvu 

o ţivotním pojištění a odpočítávali si z daní zaplacené pojistné, museli by zpětně takto 

ušetřenou částku vrátit státu. Část naspořených peněz lze předčasně bez sankce vybrat 

v případě investičního ţivotního pojištění. I kdyby klienti nechtěli po zrušení odpočtu úroku 

z úvěru z hypoték naspořené peníze v ţivotním pojištění pouţít na mimořádnou splátku úvěru, 

budou muset nastavení pojištění změnit. Pokud by změnu neprovedli, platili by plnou splátku 

hypotéky a k tomu ještě vysoké pojistné. Kromě zrušení pojistky se dá sníţit platba jak 

u investičního tak i u kapitálového ţivotního pojištění.  

Rizika spojena s touto hypotékou jsou často opomíjena. Můţou zde nastat dvě situace, 

kvůli poklesu trhů nezbude klientovi po splacení jistiny bonusový výnos nebo v případě 

masivního poklesu investice můţe věřitelská banka odstoupit od smlouvy a klient začíná 

okamţitě běţným způsobem splácet jistinu. S ní samozřejmě i úrok, ale splácí jej od začátku, 

stejné to bude, i pokud se k přechodu na běţné anuitní splácení rozhodne sám klient. Z toho 

vyplývá, ţe kombinovaná hypotéka rozhodně není vhodná pro kaţdého. Klient musí vţdy 

dobře zváţit pravděpodobnost dodatečného výnosu oproti případné ztrátě. Případný klient, 

musí být jednoznačně dobře majetkově situován. 

4.3.3 Slevy na dani 

Sleva na poplatníka zůstane na úrovni 24 840 korun, ale bude nově moci být vyuţita 

jen lidmi s příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy. 
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Sleva na dítě má vzrůst od 1 800 Kč ročně, tedy o 150 Kč měsíčně a kompenzovat tak 

zdraţení způsobené vyšší daní z přidané hodnoty. Maximální částka bonusu na dítě vzroste 

na 60 300.  

4.3.4 Zaměstnanecké benefity 

 Daňové benefity budou nahrazeny jednotným paušálem ve výši 3 000 Kč ročně. Bude 

moci být odpočítán pro kaţdého zaměstnance bez ohledu na to, zda a v jaké výši dosud uţíval 

daňového zvýhodnění stravenek, reţijních jízdenek a dalších benefitů. Zaměstnanecký paušál 

tedy vyuţijí i lidé stravující se výhradně doma, chodící do zaměstnání pěšky a podobně. Tento 

paušál bude moci být vyuţit lidmi s nízkými příjmy, nepůjde totiţ o daňovou slevu ale o 

daňový bonus podobně jako nynější sleva na dítě. 

 Výhodou pro zaměstnavatele je, ţe si i nadále budou moci odečíst příspěvky na 

stravování z daní jako uznatelné výdaje, avšak odpadnou její dosavadní limity. 

4.3.5 Změny u osob samostatně výdělečně činných 

Výdaje uplatňované pomocí paušálů se pro osoby samostatně výdělečně činné 

nezmění. 

Základem pro odvod pojistného je v současnosti 50% příjmů po odpočtu výdajů, to se 

má změnit na 100% hrubého zisku. Povinné odvody u zdravotního pojištění by měly klesnout 

z 13,5% na 6,5% a u sociálního pojištění z 29,2%  na 6,5%. Tímto se sníţí výrazně sociální 

dávky a důchody pro osoby samostatně výdělečně činné oproti zaměstnaným osobám, 

v důsledku výrazně niţších pojistných odvodů. Kdo bude chtít získat vyšší sociální dávky a 

důchod, můţe si sám pojistné zvýšit.  

 

V tabulkách je zdůrazněna změna čisté mzdy po navrhovaných změnách pro rok 2014. 

V první tabulce je znázorněno, jak se změní čistá mzda u bezdětného zaměstnance. V druhé 

tabulce je znázorněna změna čisté mzdy u zaměstnance se dvěma dětmi. Obě tabulky 

znázorňují změny pro roky 2012 a rok 2014. 
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Tab 4.5. Změny v čisté mzdě bezdětného zaměstnance
36

  

Hrubá mzda Čistá mzda 2012 Čistá mzda 2014 rozdíl 

10 000 Kč 8900 Kč 8700 Kč -200 Kč 

12 000 Kč 10 335 Kč 10 440 Kč +105 Kč 

14 000 Kč 11 710 Kč 11 840 Kč +130 Kč 

16 000 Kč 13 085 Kč 13 200 Kč +115 Kč 

18 000 Kč 14 460 Kč 14 560 Kč +100 Kč 

20 000 Kč 15 850 Kč 15 920 Kč +70 Kč 

22 000 Kč 17 225 Kč 17 280 Kč +55 Kč 

25 000 Kč 19 295 Kč 19 320 Kč +25 Kč 

30 000 Kč 22 740 Kč 22 720 Kč -20 Kč 

35 000 Kč 26 185 Kč 26 120 Kč -65 Kč 

40 000 Kč 29 630 Kč 29 520 Kč -110 Kč 

50 000 Kč 36 520 Kč 36 320 Kč -200 Kč 

60 000 Kč 43 410 Kč 43 120 Kč -290 Kč 

80 000 Kč 57 190 Kč 56 720 Kč -470 Kč 

100 000 Kč 70 970 Kč 70 320 Kč -650 Kč 

200 000 Kč 147 920 Kč 146 000 Kč -1 920 Kč 

300 000 Kč 232 920 Kč 227 000 Kč -5 920 Kč 

500 000 Kč 402 920 Kč 389 000 Kč -13 920 Kč 

 

Z tabulky vyplívá, ţe bezdětným zaměstnancům s příjmy mezi 12 000 Kč 

aţ 27 000 Kč stoupne po reformě čistá mzda. Zaměstnanci pod 12 000 Kč, budou překvapivě 

platit více neţ doposud, protoţe nebude z čeho odečíst zvýšenou slevu. Lidem s příjmy mezi 

27 000 Kč aţ 40 000 Kč se sníţí čistá mzda o desítky korun. Lidem s příjmem mezi 40 000 

Kč aţ 100 000 Kč se sníţí čistá mzda o stovky korun měsíčně. Výrazně vyšší daň pak budou 

platit zaměstnanci s příjmem nad 100 000 Kč. Důvodem jejich výrazně vyšší daně neţ 

doposud je nemoţnost odečtení slevy s příjmem přesahujícím čtyřnásobek měsíční mzdy, tedy 

příjmem nad 100 000 Kč.  

 

                                                           
36 KUČERA, Petr. Kolik si vyděláte po daňové reformě [online]. Aktualne.cz [21.3.2011] Dostupné z: http://aktu

alne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=694637 
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Tab.4.6 Změny čisté mzdy zaměstnanec se dvěma dětmi
37

 

Hrubá mzda Čistá mzda 2012 Čistá mzda 2014 rozdíl 

10 000 Kč 10 834 Kč 10 934 Kč +100 Kč 

12 000 Kč 12 269 Kč 12 674 Kč +405 Kč 

14 000 Kč 13 644 Kč 14 074 Kč +430 Kč 

16 000 Kč 15 019 Kč 15 434 Kč +415 Kč 

18 000 Kč 16 394 Kč 16 794 Kč +400 Kč 

20 000 Kč 17 784 Kč 18 154 Kč +370 Kč 

22 000 Kč 19 159 Kč 19 514 Kč +355 Kč 

25 000 Kč 21 229 Kč 21 554 Kč +325 Kč 

30 000 Kč 24 674 Kč 24 954 Kč +280 Kč 

35 000 Kč 28 119 Kč 28 354 Kč +235 Kč 

40 000 Kč 31 564 Kč 31 754 Kč +190 Kč 

50 000 Kč 38 454 Kč 38 554 Kč +100 Kč 

60 000 Kč 45 344 Kč 45 354 Kč +10 Kč 

80 000 Kč 59 124 Kč 58 954 Kč -170 Kč 

100 000 Kč 72 904 Kč 72 554 Kč -350 Kč 

200 000 Kč 149 854 Kč 148 234 Kč -1 620 Kč 

300 000 Kč 234 854 Kč 229 234 Kč -5 620 Kč 

500 000 Kč 404 854 Kč 391 234 Kč -13 620 Kč 

 

Na první pohled si zaměstnanci s dětmi polepší oproti roku 2012 aţ do příjmu zhruba 

60 000 Kč měsíčně. A to díky zvýšení slevy o 150 Kč měsíčně na kaţdé vyţivované dítě. 

Vyšší sleva však je kompenzací za zdraţení, které přináší růst DPH. Rodiče si tedy vydělají 

více neţ doposud, současně ale také více zaplatí. Jak vyplývá z přehledu popisovaných změn, 

ostatní dosavadní slevy by se měnit neměly. Proto se ve výpočtu nezohledňuje například sleva 

na vyţivovanou manţelku, kdo ji vyuţívá, bude si zřejmě po reformě moci sníţit daň 

o 2 070 Kč, tedy stejně jako doposud.  

Pro snadnější porovnání se vychází z toho, ţe čtyřnásobek průměrné mzdy činí 

po zaokrouhlení právě 100 000 Kč.   

                                                           
37 KUČERA, Petr. Kolik si vyděláte po daňové reformě [online]. Aktualne.cz [21.3.2011] Dostupné z: http://aktu

alne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=694637 
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4.4 Analýza chystaných změn- druhá část 

 V dubnu 2012 byl představen upravený návrh ministerstva financí o změnách 

v daňové legislativě, které by měly nastoupit v platnost, počátkem roku 2014. Nejvýraznější 

změnou v daních z příjmu je zvýšení sazby daně z původně plánovaných 19% na 20%. Skončí 

koncept superhrubé mzdy, protoţe se dnes hlavní představitelé poslanecké pravice i levice 

shodují na tom, ţe tento koncept byl omyl. Z postupu jakým se zvyšuje rok od roku průměrná 

mzda, lze odvodit, ţe poplatník odvede na dani méně, je ovšem třeba mimo inflaci a 

zvyšování cen díky zvýšené dani z přidané hodnoty, vzít v úvahu i zvýšení sazeb zdravotního 

pojištění z čehoţ vyplívá, ţe poplatníkovi se daňové zatíţení výsledně zvýší. Například 

zaměstnanec s průměrným příjmem 25 000 Kč hrubého měsíčně zaplatí o 25 Kč méně, avšak 

čistý příjem se mu sníţí o 475 Kč díky odvodům na pojištění.  

O původní plánované daňové progrese vláda odstoupila, k méně razantnějšímu kroku, 

a to k solidárnímu příspěvku, ten má činit 7% z příjmů přesahujících 100 000 Kč měsíčně. 

Oficiální sazba daně zůstane rovná. Toto opatření by mělo být zavedeno od roku 2013 a stejně 

jako valorizace důchodů má platit jen na tři roky.  

Skončit by měl maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Pro představu, 

odstraněním stropu bude člověk s hrubým příjmem 200 000 Kč platit 2 200 Kč výše za 

zdravotní pojištění a z tohoto důvodu i 660 Kč výše na dani. Pokud se solidární příspěvek 

bude počítat z hrubé mzdy, zaplatí zmíněný poplatník navíc ještě 7 000 Kč. Čistý měsíční 

příjem mu klesne téměř o deset tisíc korun. 

 Pro pracující občany v důchodovém věku by se měl vrátit stav roku 2007, do toho 

roku si nemohli odečítat základní daňovou slevu na poplatníka 24 840 Kč, nyní si ji odečítat 

mohou, po daňové reformě jiţ ne.   

4.4.1 Osoby samostatně výdělečně činné 

 Osoby samostatně výdělečně činné, které od roku 2013 vyuţívají výdaje formou 

paušálů, nemohou od zavedení reforem vyuţít některá daňová zvýhodnění, zejména slevu a 

bonus na dítě. Moţnost vyuţívat slevu na poplatníka a slevy pro tělesně postiţené zůstane 

zachována.  

Nárok na daňové úlevy bude zachován i v případě více druhů činností u jednoho 

poplatníka a při vyuţití skutečných výdajů i výdajů paušálem u jednotlivých činností, součet 

základů daně s vyuţitím paušálu musí být niţší neţ 50% součtu základu daně bez vyuţití 

paušálu. 
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Původně navrhovaná změna ve výši částek paušálních výdajů nebyla prosazena a 

zůstává zachována jejich původní výše. Činnosti, jejichţ výše paušálu spadá do 40% a 30% 

například svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu, je však nově 

limitována 2 000 000 Kč. Pokud by příjmy z těchto povolání přesahovaly částku 2 000 000 

Kč, pak jiţ nebude moţno vyuţít výdaje paušálem. 

Sráţková daň vzroste ze současných 15% na 35%. 

4.4.2 Ostatní změny 

 Druhým hlavním opatřením vedle zvýšení daní je niţší růst důchodů. Má jít o dočasné 

opatření na 3 roky počínaje rokem 2013. Pravidla pro růst jsou změněna teprve od letošního 

roku, skončila moţnost přidávat důchodcům při valorizaci více, neţ je zákonem stanovené 

minimum. 

 Původní návrh na zrušení porodného, na který mají nárok rodiny s příjmy, které 

nepřekračují 2,4 násobek ţivotního minima a jen na první dítě, byl nakonec zrušen. 

 Nově je zavedeno takzvané vázání výdajů, které se dotkne hospodaření ministerstev a 

státních organizací. Část původně plánovaných výdajů nebudou úřady moci vyuţít bez 

výslovného souhlasu vlády. O souhlas vlády by nově měli státní organizace a ministerstva 

ţádat při uzavírání smluv o dodávce, konzultačních, poradenských nebo právních sluţbách 

alespoň za milion korun.  

 Nově se mají rušit některá ministerstva, například začleněním České obchodní 

inspekce pod Generální ředitelství cel, Státní energetická inspekce pod Energetický regulační 

úřad nebo sniţování a slučování zastupitelských úřadů. Zrušením ministerstev a 

zjednodušením agend by si měl polepšit státní rozpočet. 

 Od roku 2014 by měla začít platit uhlíková daň, která má domácnostem zdraţit topení 

uhlím.  Konec poskytování jedné dávky v hmotné nouzi, doplatku na bydlení. Daň z převodu 

nemovitosti se bude zvyšovat, měla by stoupnout o jeden procentní bod z 3% na 4%. Obcím 

bude umoţněno zvýšit daň z nemovitostí v závislosti na atraktivitě lokality. Skončit by mělo 

skončit vracení části spotřební daně z nafty, kterou pouţili pro zemědělskou výrobu, ale i 

osvobození od daně u zemního plynu na vytápění domácností.  

4.5 Vlastní návrhy 

Cílem návrhů je především spravedlivé zdanění všech občanů ČR, dle výše jejich 

příjmů. Veškeré navrhované změny by měly být v souladu s podmínkou, ţe jejich zrušení 

nebude draţší neţ jejich ponechání. Navrhované změny by měly vést ke zjednodušení 
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daňového systému pro daně z příjmů fyzických osob, aby se v nich bylo moţné snadněji 

orientovat a sníţilo tak moţnost daňových úniků. 

Přestoţe je v Česku rovná sazba daně 15%, efektivní zdanění se pohybuje od 0% do 

20%, důvodem je, ţe daň je počítána z hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění a 

druhým důvodem je uplatnění slev na dani. Lidé mající příjmy na horní hranici vyměřovacího 

základu odvedou na dani z příjmu téměř 19%. Efektivní zdanění je vyšší neţ pevná sazba 

daně.
38

 

 Jak vyplívá z teorie mezního uţitku podle Pigoua s rostoucím příjmem klesá uţitek, 

z čehoţ plyne, ţe poplatník s vyšším příjmem není pro něj vyšší částka daně, taková ztráta 

jako pro poplatníka s niţším příjmem. Vláda nemá přístup k relevantním informacím o 

subjektivních uţitcích a jakékoliv přerozdělování musí být kompromisem uţitků obyvatel tak 

i potřeb státu. Ve vlastním návrhu je zavedena progresivní sazba daně, zrušení superhrubé 

mzdy jako základu daně. Pro zjednodušení by základem daně byl hrubý příjem.  

Dílčí základy daně z jednotlivých činností zůstávají nezměněny, jen dílčí základ daně 

ze závislé činnosti se rovná hrubé mzdě, namísto superhrubé mzdy. 

 U odvodů na sociální a zdravotní pojištění je návrhem zrušení stropů. Není objasněn 

důvod, proč osoby mající vysoko nadprůměrné příjmy by neměly z těchto příjmů nad 

stanovenou hranici platit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Současná hranice pro rok 

2012 je 1 206 576 Kč pro pojistné na sociální zabezpečení a 1 809 864 Kč pro pojistné na 

zdravotní pojištění, z příjmů nad tyto částky jiţ poplatník není povinen odvádět pojistné. Ve 

vlastním návrhu jsou tyto maximální hranice pro odvod pojistného zcela zrušeny. 

Základem pro odvod pojistného u osob samostatně výdělečně činných je v současnosti 50% 

příjmů po odpočtu výdajů, dle vlastního návrhu je změna na 100% hrubého zisku. Povinné 

odvody u zdravotního a sociálního pojištění zůstanou nezměněny. Stejná zůstává i moţnost 

samostatného zvýšení pojistných odvodů samostatně výdělečnou osobou. 

 Námětem k přemýšlení, je jistě také moţnost odpočtu ztráty z podnikání v dalších 

letech, kdy uţ podnikatel ztrátu nevykazuje. Zdá se být trochu bezpředmětné zvýhodňovat 

podnikatele v letech, kdy jiţ dosahuje příjmů o ztrátu, kterou dosáhl v letech minulých, oproti 

podnikajícím poplatníkům, kteří dosahují příjmu a ve ztrátě nebyli. Tato moţnost odpočtu je 

v návrhu zrušena, naopak její kompenzací by měly být zavedeny nízko úročené úvěry právě 

                                                           
38

 GOLA,Petr. Sazba daně z příjmu versus efektivní zdanění. Daňaři online potál daňových poradců a profesionál

ů [31.3.2012].   
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pro samostatně výdělečně činné osoby, které s podnikáním začínají nebo dosáhly ztráty. 

Důvodem je podpora podnikání v České republice pro začínající a rozvíjející se podnikatele.  

Tab.4.7 Vlastní návrhy sazeb daně
39

 

 Měsíční příjem Navrhovaná sazba 

daně 

Současná sazba 

daně 

Daň 

u navrhované 

sazby 

Současná daň 

Do 50 000 Kč 15% 15% Do 7 500 Kč Do 7 500 Kč 

Nad 50 000 Kč 20% 15% Nad 10 000 Kč Nad 7 500 Kč 

Nad 100 000 Kč 25% 15% Nad 25 000 Kč Nad 15 000 Kč 

Nad 150 000 Kč 30% 15% Nad 45 000 Kč Nad 22 500 Kč 

 

Hlavní odezvou proti tomuto zavedení sazeb daně, je stěhování bohatých a 

prosperujících podnikatelů ze země, coţ však není v ţádném případě záměr, jelikoţ 

prosperující podnikatel v ostatních zemích také vysoce zdaní své příjmy, takţe by nemělo být 

toto opatření důvodem k emigraci, k zohlednění tohoto hlediska by více přispělo srovnání 

zdanění v okolních zemích, samozřejmě vţdy se jako protiargument mohou vyskytnout země 

s niţším daňovým zatíţením, ale je na zváţení kaţdého poplatníka, zda i veškeré ostatní 

okolnosti by se vyplatili zaloţit podnikání právě v daném státě s touto niţší daňovou 

povinností. Navíc v jeho případě vyšší zdanění by pro takového poplatníka nemělo být tak 

zatěţující jako pro poplatníka s několikanásobně niţším příjmem. Jestliţe dosahuje poplatník 

vysokého příjmu, měl by do státního rozpočtu přispívat úměrně vyšší částkou, jako je to 

běţné v ostatních vyspělých zemích, kde horní sazba daně z příjmu se pohybuje nad 40%, 

například Švédsko 56,5%, Německo 47,5%, Kanada 46,4%, USA 42%, Itálie 40,2% či 

Francie 37,6%.
40

 Progresivní zdanění je zavedeno ve většině vyspělých zemí světa, je běţné, 

ţe občané s vysokými příjmy platí nejvyšší daně.  

4.5.1 Nezdanitelné části základu daně 

 Hodnota darů poskytnutých určeným fyzickým osobám, obcím a právnickým osobám 

pro vytýčené účely zůstává zachována pro moţnost odpočtu, alespoň 1 000 Kč aţ do výše 

                                                           
39

 Zdroj vlastní 
40 GOLA, Petr. Sazba daně z příjmu versus efektivní zdanění. Daňaři online potál daňových poradců a profesioná

lů [31.3.2012].   

 



64 
 

10% daňového základu, stejně jako moţnost odpočtu 2 000 Kč za jeden bezpříspěvkový 

odběr krve. Zrušeny jako odčitatelné části základu daně by měly být dle návrhu příspěvky na 

náboţenské účely pro státem uznané církve a náboţenské společnosti, stejně jako příspěvky 

politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost. Důvodem zrušení je nulová 

přínosnost pro stát. Naopak příspěvky a sponzorské dary pro financování vědy a výzkumu by 

měly být v kaţdém případě zachovány a podporovány, protoţe se jedná o zásluţnou činnost, 

státu prospěšnou. 

 Zcela zrušeny by podle vlastního návrhu měly být moţnosti odpočtů pojistného na 

soukromé ţivotní pojištění aţ do výše 12 000 Kč, z důvodu soukromé volby poplatníka. Na 

podporu ţivotního pojištění by měl být motivující výhodný úrok a ne, moţnost odpočtu od 

daně, stejně jako u penzijního připojištění, které by dle vlastního návrhu mělo být také 

zrušeno. Dalším důvodem pro zrušení je moţnost odpočtu těchto výdajů i v případě, ţe 

poplatník předčasně ukončí nebo poplatník, který neplatí. Pokud poplatník předčasně ukončí 

penzijní připojištění je příjem z tohoto pojištění zdaněn jako ostatní příjem, od roku 2006 se 

zdaňují i odečtené části od základu daně, které si do té doby poplatník uplatnil. Zákon 

nevylučuje situaci, ţe poplatník v průběhu roku přejde z jednoho penzijního fondu do jiného 

penzijního fondu. Pouhý převod prostředků z jednoho penzijního fondu do jiného není 

důvodem pro výplatu odbytného. 

Členské příspěvky členovi odborové organizace v maximální výši do 3 000 Kč a 

ročním limitem maximálně 1,5% zdanitelných příjmů zůstávají zachovány. 

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, 

nejvýše však 10 000 Kč, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani uplatněny jako daňově 

uznatelný výdaj, u osoby se zdravotním postiţením je moţno odečíst aţ 13 000 Kč, s těţším 

zdravotním postiţením aţ 15 000 Kč, tato moţnost nezdanitelné části zůstává zachována, 

pouze sníţena na 8 000 Kč.  

Moţnost odpočtu úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na 

financování bytových potřeb by měl být zcela zrušen. Důvodem jeho zrušení je především 

velká podpora těchto úvěrů na bydlení v podobě aţ čtyřnásobně niţších úrokových sazeb 

oproti běţným úvěrům na jiné neţ bytové potřeby. Rozdíl mezi úrokovými sazbami běţných 

bankovních úvěrů a stavebních úvěrů na bydlení a hypoték je doplácen státem. Toto se zdá 

být adekvátní podpora těchto typů úvěrů. Navíc moţnosti dalších výhod hypotečních úvěrů a 

úvěrů ze stavebního spoření oproti ostatním půjčkám je například, moţnost dlouhodobého 

splácení a půjčení vyšší částky, moţnost předčasného splacení. Jedinou větší nevýhodou je 

zástava nemovitosti, která je u těchto typů půjček povinná. 
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4.5.2 Slevy na dani 

Sleva na poplatníka by byla ve výši 25 200 Kč ročně, vládou navrhovaná změna, ţe 

poplatníkem s příjmem nad čtyřnásobek průměrné mzdy nemůţe být tato sleva vyuţita, 

nebude zohledněna, protoţe toto opatření nahrazují navrhované vyšší sazby daně pro vysoko 

příjmové poplatníky.  

Daňové zvýhodnění na dítě je zvýšeno na částku 15 000 Kč ročně. Avšak tato sleva na 

dítě by byla omezena podmínkou, a to uloţení poloviční částky tedy 6 000 Kč na účet pro dítě 

na studijní účely. Tyto odloţené peníze na účtu by mohly být pouţity pro dítě na školné a 

studentské pomůcky, jako jsou učebnice apod. Účelem této podmínky je podpora vzdělanosti 

obyvatel, a její zavedení je také z důvodu plánovaného zavedení školného na všech státních 

vysokých školách a zvyšujících se poplatků za studium jako takových. Maximální daňový 

bonus na dítě, který je 60 300 Kč pro rok 2012 zůstává zachován. 

 Sleva na invaliditu, i sleva pro drţitele průkazu ZTP/P zůstává zachována ve stejné 

výši. Sleva pro ţáky a studenty by byla mírně sníţena a to na částku 4 000 Kč ročně. 

Důvodem těchto změn je především přehlednost sazeb a jejich zjednodušení, zároveň se 

nejedná o jejich velké zvyšování či sníţení.  

Podmínka uplatnění slevy na manţelku, ve výši 24 000 Kč, v případě, ţe její příjem, 

kromě příjmů nezapočítávaných, zejména rodičovský příspěvek, dávky sociální podpory 

apod., nepřesáhne 68 000 Kč, zůstává zachována. V ostatních případech, manţelova či 

manţelčiných příjmu má poplatník nárok na slevu 3 600 Kč ročně, pokud však manţel či 

manţelka dosahuje příjmů nad 200 000 Kč, na tuto slevu na manţela či manţelku, poplatník 

nemá nárok. Tato nová moţnost slevy je zavedena z důvodu současné dostatečné podpory 

osob ţijící ve společné domácnosti bez uzavření sňatku. Při ročním zúčtování daně by si 

kaţdý poplatník ţenatý/vdaná déle neţ 5 let odečíst 2 000 Kč ročně. Mohlo by být snad i 

malou příčinou sníţení rozvodovosti, mělo by tak být alespoň částečně zvýhodněno 

manţelství a podpora rodiny. 

 

Na příkladech je znázorněno, jak se projeví navrhované změny na konkrétních 

případech daňových poplatníků a jejich srovnání se současným stavem pro rok 2012.  
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Příklad č. 1 

 Poplatník má příjmy ze zaměstnání ve výši 12 000 Kč měsíčně, je ţenatý s manţelkou 

jiţ 5 let, která dosáhla za rok příjmu 89 000 Kč. Manţelé mají spolu 3 nezletilé děti, na které 

si manţel uplatňuje daňové zvýhodnění. Poplatník neplatí ţádné pojistné, ani nemá ţádné 

zvýhodnění, které by si mohl uplatnit jako nezdanitelnou částku a sníţit si tak daň.  

 Současný výpočet Výpočet po změnách 

Základ daně  12 000 * 1,34 = 16 080 12 000 

Zaokrouhlený základ daně  16 100 12 000 

Daň  16 100 * 0,15 = 2 415 12 000 * 0,15 = 1 800 

Sleva na poplatníka 2 070 2 100 

Sleva na manţelku 0 300 

Daňový bonus na dítě 3 * 967 = 2 901 3* 1 250 = 3 750 

VÝSLEDNÁ DAŇ - 2 901 - 3 750 

V obou příkladech vyšel pro poplatníka daňový bonus v současnosti má měsíční 

daňový bonus, díky slevám na dítě 2 456 Kč. V případě navrhovaných změn vznikne 

poplatníkovi daňový bonus ve výši 3 750 Kč, avšak slevu na poplatníka nevyuţije v plné výši, 

ani slevu na manţelku, jelikoţ tyto slevy lze uplatnit jen do výše daně. 

 

Příklad č. 2  

Bezdětný poplatník dosahující příjmu z podnikání po odpočtu výdajů 130 000 Kč 

ročně, ţijící ve společné domácnosti s manţelkou 3 roky, která dosahuje ročně příjmu 

115 000 Kč. Platící ročně ţivotní pojištění 12 000 Kč ročně a penzijní připojištění 18 000 Kč, 

a úroky z hypotečního úvěru ve výši 20 000 Kč ročně. 

 Současná situace Situace po změnách 

Základ daně  130 000 130 000 

Ţivotní pojištění 12 000 0 

Penzijní připojištění 12 000 0 

Úroky z úvěru 20 000 0 

Základ daně sníţený o nezdanitelné části 86 000 130 000 

Daň  86 000 * 0,15 = 12 900 130 000 * 0,25 = 32 500 

Sleva na poplatníka 24 840 25 200 

Sleva na manţelku 0 24 000  

VÝSLEDNÁ DAŇ 0 Kč 3 700 Kč 
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Za současných podmínek je výsledná roční daňová povinnost nulová. V případě 

navrhovaných změn je výsledná daňová povinnost 4 900 Kč, i přestoţe je sleva na dani za 

poplatníka vyšší a sleva na manţelku není nulová. Významnou roli zde hraje vyšší sazba 

daně, jedná se totiţ o příjem, jehoţ výše je vyšší neţ 100 000 Kč a tudíţ je sazba daně 25% 

 

Příklad č. 3 

Poplatníkova hrubá měsíční mzda za celý rok činila 128 000 Kč, poplatník měl navíc 

příjmy z podnikání 835 000 Kč a daňově uznatelné výdaje 158 000 Kč, příjmy z pronájmu 

128 000 Kč, a ostatní příjmy z příleţitostného pronájmu movitých věci 19 000 Kč. Příspěvek 

na dobročinné účely činil 4 000 Kč, spoří si penzijní připojištění ročně 8 000, byl 2 krát 

bezplatně darovat krev. Je ţenatý, s manţelkou 3 roky a mají spolu dvě nezletilé děti. Jeho 

manţelka je na mateřské dovolené, a výše jejího příjmu nepřevyšuje částku 68 000 Kč. 

 

Řešení 

 Dílčí základ daně ze závislé činnosti pro současnou situaci 128 000 * 1,34 = 171 520 Kč 

 Dílčí základ daně ze závislé činnosti po uplatnění návrhů změn 128 000 Kč 

 Dílčí základ daně z podnikání 835 000 – 158 000 = 677 000 Kč 

 Dílčí základ daně z pronájmu
41

 128 000 – 38 400 = 89 600 Kč 

 Dílčí základ daně z ostatních příjmů
42

  

 

Souhrn dílčích základů pro současnou situaci 171 520 + 677 000 + 89 600 = 938 120 Kč 

Souhrn dílčích základů pro situaci po změnách 128 000 + 677 000 + 89 600 = 894 600 Kč 

Současná sazba daně 15% 

Sazba daně po navrhovaných změnách 20% 

Daň 328 100 * 0,15 = 49 215 

Daň po změnách 286 600 * 0,20 = 57 320 

Současné daňové zvýhodnění na dvě děti 2 * 13 404 = 26 808 

Daňové zvýhodnění na děti po změnách 2 * 15 000 = 30 000 

                                                           
41

 Jelikož poplatník neuplatňuje výdaje k příjmům z pronájmu, je možnost uplatnit zde jako výdaje 30% z příjmů. 
42

 Ostatní příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze 
zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, jsou v úhrnu do částky 20 000 Kč osvobozeny. 
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 Současná situace Situace po změnách 

Základ daně  338 100 294 600 

Dar 4 000 4 000 

Penzijní připojištění 2 000 0 

Dar krev 4 000 4 000 

Základ daně sníţený o nezdanitelné části 328 100 286 600 

Daň  49 215 57 320 

Sleva na poplatníka 24 840 25 200 

Sleva na manţelku 24 840 24 000 

Daňové zvýhodnění na dítě  26 808 30 000 

VÝSLEDNÁ DAŇ -26 808 Kč -21 880 Kč 

 

První a zároveň největší rozdíl je v základu daně, protoţe se dílčí základ daně ze 

závislé činnosti nepočítá ze superhrubé mzdy, je o 43 520 Kč niţší. Další výraznou změnou je 

sazba daně, kdyţ 894 600 vydělíme 12, vznikne průměrný měsíční příjem ve výši 74 550 Kč, 

z čehoţ plyne daňová sazba 20%. V obou případech vznikl daňový bonus, v prvním případě 

26 808 Kč, v druhém případe 21 880 Kč. 

 

Kapitola číslo 4. Analýza daňové povinnosti je zaměřena na vývoj daně z příjmů 

v České republice, od roku 2007 aţ po současnost, rok 2012. Analýza vývoje daňových sazeb, 

ale také nastínění nejdůleţitějších změn v daních z příjmů pro vytýčené období, analýza 

daňové povinnosti za jednotlivé roky pro bezdětného poplatníka s průměrným ročním 

příjmem a daňovou povinnost za stejné období pro poplatníka s dvěma dětmi, taktéţ 

s průměrným platem. Tato kapitola není zaměřena jen na vývoj minulých změn, ale také se 

soustřeďuje na plánované změny v dalších letech. Nedílnou součástí této kapitoly je taktéţ 

rozbor vlastních, autorem této práce, navrhovaných změn, jejichţ smyslem je dát podnět 

k zamyšlení nad jejich uskutečněním a rozdíly, které by tyto daně v České republice 

způsobily.  
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5. ZÁVĚR 

Na počátku vcelku jednoduchá právní úprava se postupně změnila v nepřehlednou 

dţungli ustanovení, pokynů, výkladů a soudních rozhodnutí. Problematika je velmi citlivá 

na aktuální politickou situaci a řada změn a komplikací v zákoně důsledkem právě 

nekompetentních politických rozhodnutí. Namísto zjednodušení a zefektivnění legislativy, 

postupuje zcela opačným směrem při utváření daňového systému a výběru daní.   

Postupně jsou vymezovány základní pojmy, objasněno co je daň, jaký má význam, co 

je její funkcí, definována je aktuální úprava týkající se zákonných odvodů. Tato práce reaguje 

na aktuální a chystané změny v právní úpravě zákonných odvodů fyzických osob. 

Zapracovány jsou změny právních předpisů vyplývající z několika vln novel právních 

předpisů, a jejich dopady na daň z příjmů fyzických osob.  

 Cílem této práce je analýza vývoje daňové povinnosti poplatníka, jak za minulé 

období tak i předpokládaný vývoj do let příštích, ale také vlastní návrhy pro změny, které by 

měly přispět k usnadnění daňové legislativy, ale také změnit některé podmínky daňových 

poplatníků, pro uplatnění daňových zvýhodnění. Cíl práce byl splněn. Výsledkem daňové 

analýzy pro minulé roky bylo zjištěno, kdy měl bezdětný poplatník s průměrným příjmem 

nejvyšší a kdy nejniţší daňovou zátěţ, jakou měl tuto zátěţ poplatník se dvěma dětmi, za 

jednotlivé roky, jak se měnily slevy na dani, ale také jak se bude daňová situace zřejmě 

vyvíjet do budoucna, jak při plánovaných změnách bude vypadat čistá mzda pro zaměstnance, 

při různých hladinách mzdy. Také je zde vyjádřeno daňové zatíţení poplatníka v jednotlivých 

letech zkoumaného období prostřednictvím ukazatelů efektivních daňových sazeb. Dále jsou 

zde objasněny změny, ke kterým za analyzované období došlo a navrhnut koncept změn, které 

jsou navrţeny a doporučeny a zároveň je zde i názorně na třech příkladech zobrazeno jak by 

se změny odrazily pro tři konkrétní situace poplatníků. 

 Vlastní, mnou navrhované změny v daňovém systému jsou zaměřeny především na 

spravedlivějším zdanění občanů České republiky a také zjednodušení legislativy pro snadnější 

orientaci. Mezi nejvýznamnější patří zrušení superhrubé mzdy, která je unikátní pro Českou 

republiku, zavedení progresivní sazby daně, díky nimţ by měli občané s nejvyššími příjmy 

platit nejvyšší daně po vzoru vyspělých zemí, kde jsou běţné mnohem vyšší sazby daně neţ 

v ČR, zrušení odčitatelných poloţek, které nepřinášejí přinos pro stát, jako například 

příspěvky pro náboţenské společnosti. Naopak lpím na zachování odčitatelných poloţek jako 

příspěvky pro vědu a výzkum. Další změny, které jsou uvedené v této práci. 
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SEZNAM ZKRATEK  
 

ČR – Česká republika 

DPH – Daň z přidané hodnoty  

ETR – Efektivní daňová sazba 

ETRT+SI –Efektivní daňová sazba, v níţ jsou zahrnuty i odvody pojistného 

Kč – Koruny české 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

SI – Platby pojistného 

T – Daňová povinnost 

Y – Hrubý příjem 

ZTP/P- zvlášť tělesně postiţený s průvodcem
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Příloha č.1: Tabulky vývoje mzdy a inflace v ČR 

 

Tab.1: Tabulka vývoje průměrné mzdy v ČR                            Tab.2: Vývoje inflace v ČR       

Rok Inflace 

2002 1,8 

2003 0,1 

2004 2,8 

2005 1,9 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 6,3 

2009 1 

2010 1,5 

2011 1,9 

2012 3,2 

 

 

 

Rok Průměrná mzda (Kč) 

2002 15524 

2003 16430 

2004 17466 

2005 18344 

2006 19546 

2007 20957 

2008 22691 

2009 23488 

2010 23948 

2011 24319 

2012 25137 



 
 

Příloha č.2: Pomocné výpočty k analýze daňové povinnosti 

Rok 2007 

ZÁKLAD DANĚ:  20 957 – 944 – 1 677 = 18 336 Kč 

DAŇ: 2 751 + ( 200 * 0,25 ) = 2 801 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 2 801 – 600 = 2 201 Kč 

ČISTÁ MZDA: 20 957 – 944 – 1677 – 2 201 = 16 135 Kč 

Rok 2008 

ZÁKLAD DANĚ: 22 691 + 2 043 + 5 900 = 30 634 Kč 

DAŇ: 30 700 * 0,15 = 4 605 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 4 605 – 2 070 = 2 535 Kč 

ČISTÁ MZDA: 22 691 – 1 022 – 1816 – 2535 = 17 318 Kč 

Rok 2009 

ZÁKLAD DANĚ:  23 488 + 2 114 + 6 107 = 31 709 Kč 

DAŇ: 31 800 * 0,15 = 4 770 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 4 770 – 2 070 = 2 700 Kč 

ČISTÁ MZDA: 23 488 – 1 057 – 1 880 – 2 700 = 17 851 Kč 

Rok 2010 

ZÁKLAD DANĚ: 23 948 + 2 156 + 5 987 = 32 091 Kč 

DAŇ: 32 100 * 0,15 = 4 815 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 4 815 – 2 070 = 2 745 Kč 

ČISTÁ MZDA: 23 948 – 1 078 – 1 557 – 2 745 = 18 568 Kč 

Rok 2011 

ZÁKLAD DANĚ:  20 957 – 944 – 1 677 = 18 336 Kč 

DAŇ: 32 600 * 0,15 = 4 890 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 4 890 – 1 970 = 2 920 Kč 

ČISTÁ MZDA: 24 319 – 1 095 – 1 581 – 2 920 = 18 723 Kč 

Rok 2012 

ZÁKLAD DANĚ:  25 137 + 2 263 + 6 285 = 33 685 Kč 

DAŇ: 33 700 * 0,15 = 5 055 Kč 

DAŇ PO SLEVĚ: 5 055 – 2 070 = 2 985 Kč 

ČISTÁ MZDA: 25 137 – 1 132 – 1 634 – 2 985 = 19 386 Kč 



 
 

Příloha č.3: Vývoj čisté mzdy 2007-2012 

 

Tab 1.  Tabulka vývoje čisté mzdy pro roky 2007-2012 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistá 

mzda 
16 135  17 318  17 851 18 568 18 723 19 386 

 

Graf 1. Graf vývoje čisté mzdy pro roky 2007-2012 
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Příloha č.4 : Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
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