
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce osobní důchodové daně a její vliv na veřejné rozpočty 

Structure of the Personal Income Tax and its Impact on Public Budgets 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Petra Hrušková 

 

Vedoucí diplomové práce:   prof. Ing. Jan Široký, CSc. 

 

 

 

Ostrava 2013 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou práci kromě přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vypracovala samostatně“.  

 

 

 

            

        
        …..……………………………… 

V Ostravě dne 26. 4. 2013           Bc. Petra Hrušková



3 
 

Obsah 

 

1 Úvod .................................................................................................................................... 5 

2 Teorie osobní důchodové daně ........................................................................................... 7 

2.1 Definice a funkce daní ................................................................................................. 7 

2.2 Legislativní úprava daní .............................................................................................. 8 

2.3 Třídění daní .................................................................................................................. 8 

2.3.1 Podle subjektu ...................................................................................................... 9 

2.3.2 Podle způsobu uložení .......................................................................................... 9 

2.3.3 Podle vztahu k poplatníkovi ............................................................................... 10 

2.3.4 Podle objektu ...................................................................................................... 10 

2.3.5 Podle dopadu ...................................................................................................... 10 

2.3.6 Podle vztahu sazby k základu ............................................................................. 11 

2.3.7 Podle daňového určení ....................................................................................... 11 

2.4 Úloha daní v ekonomice ............................................................................................ 11 

2.5 Daňové principy ........................................................................................................ 11 

2.6 Výše a struktura daňové kvóty .................................................................................. 12 

2.6.1 Výše daňové kvóty ............................................................................................. 12 

2.6.2 Struktura daňové kvóty ...................................................................................... 13 

2.7 Sazba a placení daně .................................................................................................. 14 

2.8 Státní rozpočet ........................................................................................................... 15 

2.8.1 Funkce státního rozpočtu ................................................................................... 15 

2.8.2 Příjmy a výdaje ................................................................................................... 16 

2.9 Důchodová daň fyzických osob ................................................................................. 18 

2.9.1 Vymezení zdanitelného důchodu ....................................................................... 18 

2.9.2 Vlastnosti daně z příjmů ..................................................................................... 19 

2.9.3 Nezdanitelné části základu daně ........................................................................ 19 

2.9.4 Slevy na dani a daňová zvýhodnění ................................................................... 21 

2.9.5 Sazba osobní důchodové daně ............................................................................ 21 

2.9.6 Daňové přiznání ................................................................................................. 22 

2.9.7 Daňové úniky ..................................................................................................... 22 

2.10 Dílčí závěr kapitoly ................................................................................................... 23 

 



4 
 

3 Analýza zdanění zaměstnanců v České republice ............................................................. 24 

3.1 Vývoj osobní důchodové daně a aplikace změn daně z příjmů fyzických osob 

ve výpočtech ......................................................................................................................... 24 

3.1.1 Rok 2007 ............................................................................................................ 24 

3.1.2 Přelomový rok 2008 ........................................................................................... 28 

3.1.3 Rok 2009, 2010, 2011 ........................................................................................ 29 

3.1.4 Srovnání výsledků výpočtů v uvedených letech ................................................ 30 

3.2 Konstrukce daňové povinnosti v roce 2012 .............................................................. 31 

3.2.1 Výsledná daňová povinnost ............................................................................... 33 

3.2.2 Zdravotní a sociální pojištění ............................................................................. 33 

3.2.3 Průkazy předkládané na počátku či v průběhu roku pro výpočet zálohy na daň 35 

3.3 Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ......................................................................... 36 

3.4 Dílčí závěr kapitoly ................................................................................................... 38 

4 Důsledky možných změn v parametrech osobní důchodové daně v České republice ....... 39 

4.1 Doporučené návrhy změn daně z příjmů fyzických osob .......................................... 40 

4.2 Aktivní politika zaměstnanosti v roce 2011 .............................................................. 40 

4.3 Navrhovaná jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ....................................... 41 

4.4 Navrhovaná daňová pásma ........................................................................................ 54 

4.5 Dílčí závěr kapitoly ................................................................................................... 57 

5 Závěr ................................................................................................................................. 58 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 60 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 62 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

  



5 
 

1 Úvod 

 Proces zdaňování má svou historii. Vývoj daní souvisí s rozvojem státu a je odrazem 

změn názorů na fungování státu. Vyvstává otázka ohledně existence daní. Odpověď je 

nasnadě. Je totiž nutno získat z daní prostředky na financování veřejného sektoru. V praxi se 

pak z daní financují potřeby, jako jsou starobní důchody, zdravotní péče, sociální faktory, 

vzdělávání, udržování pořádku a mnohé další. Daně tedy mají převážně fiskální funkci, 

naplňují tedy veřejný rozpočet. Daně by měly reagovat na fáze hospodářského cyklu, což 

znamená, že v době expanze by do státního rozpočtu mělo jít více peněžních prostředků 

a ve fázi recese naopak méně.  

S daní z příjmů se setká prakticky každý pracující člověk. Je to jeden z faktorů, 

který ovlivňuje disponibilní důchod, který bude poplatník mít k dispozici. Z pohledu státu 

představuje daň z příjmů jeden z nejvýnosnějších příjmů státního rozpočtu. Daň z příjmů 

fyzických osob je daní přímou, stanovenou zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona jsou předmětem daně fyzických osob 

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP), příjmy z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti (§ 7 ZDP), příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmy z pronájmu 

(§ 9 ZDP) a ostatní příjmy (podle § 10 ZDP). Zákon dále stanovuje, že základem daně je 

částka, kdy příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak. Poplatník 

s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků je označován jako zaměstnanec, plátce příjmů 

jako zaměstnavatel. V této diplomové práci bude pracováno pouze s příjmy daňových 

poplatníků podle § 6 ZDP.  

Cílem této diplomové práce bude analyzovat způsob zdaňování příjmů fyzických osob 

v České republice a navrhnout možné změny. Práce se bude dělit do tří částí, které na sebe 

navzájem navazují. Ke sjednocení celé práce bude použita syntéza. První dvě části se budou 

zabývat teoretickým výkladem a na tyto části bude použita metoda deskripce. Na praktickou 

část bude využita metoda analýzy a metoda komparace, kterou se srovnají různá zdaňovací 

období. Cílem diplomové práce nebude zkoumat systémy zdanění v jiných státech. 

Druhá část diplomové práce bude věnována teorii osobní důchodové daně. Zejména 

tedy definici, funkci, třídění, daňové kvótě, státnímu rozpočtu a mnohým dalším.  
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Ve třetí části diplomové práce bude rozebrán vývoj daně z příjmů od roku 2007 

do roku 2012. Na konkrétních příkladech bude ukázán rozdíl ve zdaňování jedinou sazbou 

daně a daňovým pásmem. V přehledných tabulkách bude možno najít vývoj slev na dani 

a zejména výpočet daňové povinnosti v konkrétním roce. 

Ve čtvrté kapitole budou navrženy dva systémy možného zdaňování příjmů fyzických 

osob. První návrh se bude týkat zrušení superhrubé mzdy a zavedení jednotné sazby daně 

s respektováním daného výnosu státního rozpočtu. Druhým návrhem bude zrušení superhrubé 

mzdy a zavedení daňových pásem podle výše ročního příjmů poplatníků. Rovněž bude 

respektován stejný výnos daně státního rozpočtu. 

 Praktická část bude vycházet z  odborné literatury a z právního stavu účinného 

k 31. 12. 2011.  
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2 Teorie osobní důchodové daně 

 Ve druhé kapitole diplomové práce bude popsána definice daní, legislativní úprava 

i třídění. Rovněž bude část kapitoly věnována daňové kvótě, státnímu rozpočtu a bude také 

uvedena osobní důchodová daň.  

2.1 Definice a funkce daní 

V literatuře lze najít značné množství definic daní. Řada autorů specifikuje daně 

z nejrůznějších hledisek. Vždy se jedná o jasně vymezenou skupinu peněz proudící od občanů 

ke státu. Mimo jiné je daň definována jako povinná, nenávratná, zákonem předem stanovená 

platba, kterou se odčerpává část nominálního důchodu ekonomického subjektu.
1
 

Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého sektoru do veřejného. 

Transferem se rozumí jednostranný pohyb zboží, služeb a peněz od jednoho subjektu 

ke druhému. Daň se pravidelně opakuje v určitých intervalech (např. daň z příjmů) nebo je 

nepravidelná (např. daň darovací). Neúčelovost daně znamená, že konkrétní daň nemá 

financovat konkrétní vládní projekt, ale stane se součástí celkových příjmů veřejných 

rozpočtů, ze kterých budou následně financovány různé veřejné potřeby. Daň není 

ekvivalentem za poskytování služeb veřejným sektorem.
2
 Je důležité odlišit daně od ostatních 

příjmů veřejných rozpočtů, do kterých patří poplatky a půjčky.  

Poplatek je dobrovolný a účelový a rovněž je peněžním ekvivalentem za služby 

poskytované poplatníkovi veřejným sektorem. V případě poplatku vstupuje subjekt i stát 

do dobrovolné transakce, subjekt tedy dostává konkrétní ekvivalent, např. poplatek 

za vystavení pasu. Jasná hranice mezi daněmi a poplatky v praxi neexistuje, mnoho plateb je 

na hranici daně a poplatku, lze zmínit povinné platby sociálního pojištění. Půjčka je úvěrový 

příjem veřejného rozpočtu. Je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba (včetně úroků) 

s účelovým či neúčelovým charakterem. Rozhodující význam však mají daně, protože plní 

veřejné rozpočty z cca 90 %. 

Úloha daní vyplývá z hlavních ekonomických úkolů veřejného sektoru. Veřejný sektor 

zabezpečuje funkce, které nemůže dobře zajistit trh. Do tří základních funkcí jsou zahrnuty: 

funkce alokační, redistribuční a stabilizační.  

                                                           
1
 Detailněji Široký (2008). 

2
 Podrobněji Kubátová (2010). 
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 Alokační funkce daní - uplatňuje se tehdy, pokud trh projevuje neefektivnost 

v rámci alokace zdrojů. Tato funkce řeší optimální rozdělení mezi veřejnou 

a soukromou spotřebou. 

 Redistribuční funkce - je důležitá, protože posláním veřejných financí je 

přesunout část bohatství a důchodů směrem od bohatších k chudším. Kdyby 

neexistovala vláda, drasticky by se zvýšila propast mezi bohatými a chudými. 

 Stabilizační funkce – snižuje cyklické kolísání v ekonomice. Nastane-li 

hospodářská krize, je účelné snížit daně a podporovat poptávku po zboží 

a službách. Naopak v době ekonomického růstu by se měly daně relativně 

zvyšovat a tím poplatníkovi odčerpat větší část jeho nominálního důchodu. 

2.2 Legislativní úprava daní 

Daň představuje zcizení bohatství firem i jedinců a je povinně v demokratické 

společnosti uložena zákonem. Zákonný podklad musí mít nejen samotná výše, ale i práva 

a povinnosti poplatníka a povinnosti úřadu, který daň spravuje. Při vytyčování daňových 

povinností poplatníků, je potřeba vždy zákonem určit: 

 kdo má daň platit (subjekt), 

 z čeho se má daň platit (předmět), 

 kolik se má platit (sazba),  

 jakým způsobem se má platit,  

 jaká pravidla účastníci daňového řízení mají dodržovat. 

 

Je potřeba si uvědomit, že vytvoření legislativních rámců optimálního daňového 

systému je hledáním nejvhodnější kombinace uplatnění daňových principů a specifikace 

jejich významové postupnosti.
3
 

2.3 Třídění daní 

Daně se mohou třídit podle různých kritérií. Předmětem může být poplatníkův příjem 

nebo nemovitost. Poplatníci ví, že jim je srážena zaměstnavatelem záloha na daň z příjmů, 

že vysoká cena benzínu je způsobena spotřební daní, atd. V této kapitole budou 

charakterizovány některé klasifikace daní.  

                                                           
3
 Medveď, Nemec a kolektiv (2011). 
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2.3.1 Podle subjektu 

V tomto třídění je vymezena osoba (ekonomický subjekt), která je povinna daň 

zaplatit. Jedná se o: 

 jednotlivci – fyzická osoba charakterizována jménem, trvalým bydlištěm 

a charakteristickým znakem (např. v ČR rodným číslem), 

 domácnost – nositelem daňové povinnosti je hlava rodiny, která odvádí daň 

za celou domácnost, 

 oba manželé – u zavedení společného zdanění manželů (manželský splitting), 

to znamená, že se všechny příjmy manželů sčítají a dělí dvěma, což může 

znamenat i snížení celkové daňové povinnosti, 

 všichni členové domácnosti (plný splitting) – náročnější varianta předchozího 

vymezení, znamená sečtení příjmů všech členů domácnosti a vydělení počtem 

osob, které patří do domácnosti, či jen počtem výdělečně činných, 

kdy se členům domácnosti přidělí koeficienty, 

 firmy, korporace – jedná se o za určitým cílem uměle vytvořené právnické 

osoby, které navenek vystupují jako jedna organizace, jsou definovány názvem 

a právní formou, jsou zapsány do obchodního rejstříku a je jim přiděleno 

identifikační číslo. 

2.3.2 Podle způsobu uložení 

Jedním z nejzákladnějších třídění je klasifikace podle způsobu uložení. Do této 

skupiny patří daně přímé a nepřímé. 

Daně přímé jsou poplatníkovi odváděny na úkor jeho důchodu. Jejich předpokladem je 

to, že je poplatník nemůže přenést na jiný subjekt. Mezi tuto skupinu patří důchodové daně, 

majetkové daně, popřípadě daň z hlavy. 

U daní nepřímých je předpokladem to, že odvádějící subjekt neplatí daň z vlastního 

důchodu, ale přenáší ji na jiný subjekt. Nepřímé daně jsou vybírány a placeny v cenách zboží 

či služeb. Tyto daně jsou vyměřeny stejně pro poplatníky s vysokými i nízkými příjmy, 

nerespektují totiž majetkovou ani důchodovou situaci poplatníků. Pro nepřímé daně je typické 

oddělení osoby plátce a poplatníka. U přímých daní se subjekt nazývá poplatník, u nepřímých 

plátce. 
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2.3.3 Podle vztahu k poplatníkovi 

Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka, se daně třídí na osobní a in rem. 

Osobní daně jsou adresné, mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi, respektují jeho platební 

situaci. Daně in rem poplatník odvádí bez ohledu na jeho platební schopnost. Daněmi in rem 

jsou tedy daně spotřební, výnosové, důchodové.
4
 

2.3.4 Podle objektu 

Jedná se o klasifikace podle předmětu, na kterou se váže daň, tedy na důvod jejího 

odvádění. Daněmi mohou být daně důchodové, majetkové, výnosové, spotřební, z hlavy, 

obratové.  

Důchodové daně jsou uvaleny na poplatníkův důchod (mzda, zisk, úrok), plynou 

v peněžní i naturální podobě. 

Majetkové daně zdaňují držbu a nabytí nemovitosti a movitého majetku. 

U výnosových daní je jejich výše většinou odhadována podle vnějších reálných znaků 

jako počet zaměstnanců, druh podnikání nebo velikost budovy, apod. 

Spotřební daně postihují veškerou spotřebu, nebo spotřebu vybraných skupin výrobků.  

Daně z hlavy, nazývány i jako subjektové daně, by poplatník platil z titulu své 

samotné existence. Tato daň je speciálním případem paušální daně stanovená v pevné výši. 

Poplatník se jí nemůže vyhnout změnou svého chování, nemá distorzi. 

Obratové daně mohou být uvaleny na hrubý nebo na čistý obrat. 

2.3.5 Podle dopadu 

Tato klasifikace je důležitá v souvislosti s požadavkem spravedlnosti. Je užitečné 

vědět, jestli relativně vyšší daň platí chudí nebo bohatí. Důležitý je i dopad na občany, čili jak 

se s růstem důchodu mění daňové zatížení. Pojmy progresivita daně a progresivita daňové 

sazby nejsou totožné. Progresivita daňové sazby je algoritmus stanovení výše daňové 

povinnosti. Je získána podílem výše daně a základu daně. 

Rozlišují se daně progresivní, proporcionální a regresivní. 

U daní progresivních dochází s růstem důchodu poplatníka k růstu míry zdanění, 

poplatník tedy platí větší část svého důchodu jako daň. Jedná se o rostoucí funkci důchodu, 

která je vypočtena podílem daně a důchodu.  

                                                           
4
 Podrobněji Kubátová (2010). 
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Proporcionální daně jsou daně, u nichž se s růstem důchodu poplatníka jeho míra 

zdanění nemění. Jde o konstantu získanou podílem daně a důchodu. Příkladem této daně je 

daň důchodová, jelikož se platí jako procento z důchodu.  

U daní regresivních míra zdanění s růstem důchodu klesá.  

2.3.6 Podle vztahu sazby k základu 

Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí základu daně se rozlišují daně 

jednotkové, ad valorem a bez vtahu k daňovému základu.  

Daně jednotkové (specifické) jsou stanoveny podle množství jednotek základu daně 

nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v základu daně. Typickým příkladem jsou akcízy 

(spotřební daně, daň z hlavy). 

Daně ad valorem jsou stanoveny k ceně daňovému základu. Jejich výše se určí ze 

základu daně v peněžních jednotkách. Nejčastěji jsou stanoveny procentem, zástupcem je daň 

obratová či daň z přidané hodnoty. 

Daně bez vztahu k daňovému základu jsou daně paušální a daně z hlavy. Subjekty je 

platí jen z titulu existence, nemohou ovlivnit výši daně.  

2.3.7 Podle daňového určení 

Podle tohoto třídění jsou berně klasifikovány na nadstátní (placené do rozpočtu EU), 

státní (ve federálních státech federální daně), daně vyšších územněsprávních celků (v ČR 

daně krajů) a municipální daně (v ČR daň z nemovitostí).
5
 

2.4 Úloha daní v ekonomice 

Úloha je tedy zřejmá, mají zajistit příjmy do veřejných rozpočtů. Je z nich nutno získat 

prostředky na financování veřejného sektoru. Jde především o financování armády, složek 

státu, tvorbu infrastruktury, náklady související s veřejnou správou. V praxi se z daní 

financují starobní důchody, zdravotní péče, sociální faktory, vzdělávání, podpory 

v nezaměstnanosti, veřejné statky. Ekonomové většinou připouští, že existence daní je 

minimálně v oblasti zajišťování bezpečnosti nezbytná.  

2.5 Daňové principy 

Mezi požadavky na daně patří spravedlnost, efektivnost, daňové stimuly, 

makroekonomická pružnost a právní perfektnost a politická průhlednost.
6
 

                                                           
5
 Podle Kubátová (2010). 

6
 Široký (2008). 
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Spravedlnost se ukazuje tím, jak se daňové opatření odrazí v příjmech a bohatství lidí. 

Spravedlivé daně se ukládají na základě principu platební schopnosti nebo principu 

prospěchu. Spravedlnost představuje především redistribuční efekt.  

Hodnocení efektivnosti daňového systému je ekonomickou záležitostí a náklady lze 

rozdělit na správní či administrativní (přímé), vyvolané (nepřímé) a náklady, které vyplývají 

ze ztráty efektivnosti fungování tržního mechanismu. Daně by neměly způsobovat příliš 

zkreslení v cenách a užitků různých činností. Je prakticky nemožné vytvořit model 

optimálního daňového systému platného pro všechny země současně. Existují avšak výše 

zmíněné principy, jejichž aplikace výrazně ovlivňuje optimální fungování.
7
 

Důležité také je, aby daně nepůsobily negativně na ekonomické chování subjektů. 

Také nemají omezovat pracovní úsilí, ochotu spořit a přijímat podnikatelská rizika. Daně mají 

poplatníka stimulovat správným směrem. 

2.6 Výše a struktura daňové kvóty 

Celkovou daňovou zátěž a strukturu daní ovlivňuje mnoho faktorů. Zmínit lze faktory 

politické, ekonomické, kulturněhistorické, administrativní, institucionální, technologický 

pokrok a globalizaci. 

2.6.1 Výše daňové kvóty 

Daňová zátěž se hodnotí podle daňové kvóty. Daňová kvóta je podíl daní na celkovém 

HDP a ukazuje, kolik z každé koruny nově vytvořené hodnoty se vybere jako daň. Pomocí 

tohoto ukazatele se srovnává daňové zatížení mezi zeměmi v čase i prostoru. Daňová kvóta se 

v zemích OECD značně liší, nelze ovšem jmenovat pouze jen jednu příčinu tohoto jevu. Mezi 

země s vysokou daňovou kvótou patří jak země vyspělé, tak i země s nižším podílem HDP na 

obyvatele.  

Přibližně pětina daňových příjmů veřejných rozpočtů (např. silniční daň, správní 

poplatky apod.) vykazuje poměrně nízkou elasticitu. Jejich výnos neroste samovolně, v relaci 

ke každoročně rostoucímu HDP klesá. To není dostatečně vyváženo daňovými příjmy, 

které rostou rychleji než HDP (např. daň z příjmů), tudíž dochází k autonomnímu poklesu 

daňové kvóty. Tento efekt byl v letech 2008 a 2010 zesílen ještě postupným snížením daní 

z příjmů, resp. snížením pojistného. 

V popularizačních článcích se lidé setkávají s pojmem den ekonomické svobody. 

Tímto datem se rozumí den, kdy poplatníci přestávají pracovat na stát, a začínají pracovat 

                                                           
7
 Medveď, Nemec a kolektiv (2011). 
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na sebe. Na následujícím obrázku Obr. 2.1 je ukázána daňová kvóta a její grafické znázornění 

v České republice.  

Obr. 2.1 – Daňová kvóta 

v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Daňová 

kvóta bez 

pojistného 

20,2 20,8 20,5 21,9 20,6 21,1 20,2 20,6 19,9 19,1 

Celková 

daňová 

kvóta 

36,2 37,0 36,5 37,9 36,6 37,1 36,1 35,9 34,7 33,8 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z http://www.psp.cz/ff/37/c5/6b/08.htm.  

2.6.2 Struktura daňové kvóty 

Daňová kvóta je různorodá a tomu odpovídá i její struktura (tzv. daňový mix). 

V celkových daňových výnosech zemí jsou vždy dva až tři zdroje, ostatní mají doplňkový 

charakter. V současné době se již daňový mix příliš nemění, ustálil se na určitém poměru 

daní. 

Hlavní zdroj výnosů je výsledkem tradice. Ve vyspělých zemích bývají vysoké 

důchodové daně. V zemích s nízkými důchody se uplatňují vysoké nepřímé daně, 

protože přímé daně nemohou být příliš vysoké. Také se uvažuje o postupném zavádění 

ekologických daní, které umožňují přesunout část výnosů z důchodových daní, a odlehčit 

zdanění práce. Na následující tabulce Tab. 2.1 je ukázána struktura daňové kvóty 

v České republice v mld. Kč.  

 Tab. 2.1 – Struktura daňové kvóty 

 Schválený 

rozpočet 2010 
Návrh 2011 Výhled 2012 Výhled 2013 

DPH 188,6 194,1 205,9 215,1 

Spotřební daně 141,1 136,6 140,1 140,5 

V tom: 

minerální oleje 
80,5 75,5 76,1 76,3 

Ekologické daně 3,2 3,3 3,5 3,6 

ostatní 57,4 57,8 60,5 60,6 
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Daně z příjmů 188,6 185,5 192,3 198,6 

V tom: DPPO 10,3 84,0 90,1 93,0 

DPFO ze závislé 

činnosti 
71,8 82,6 86,3 88,8 

DPFO zvláštní 

sazba 
6,6 13,5 9,6 9,7 

DPFO z přiznání 9,9 5,4 603 7,1 

Daň z loterií 0,0 0,0 5,5 5,5 

Clo 1,3 1,2 1,1 1,0 

Majetkové 

daně 
9,1 8,2 8,7 8,8 

Ostatní daně 

a poplatky 
4,6 4,5 4,6 4,5 

Poplatky za 

znečišťování 
1,4 1,4 1,4 1,4 

Daňové příjmy 

celkem 
534,7 531,5 559,6 575,4 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=30388. 

2.7 Sazba a placení daně 

 Pokud je znám základ daně, je možné poté zjistit, kolik poplatník zaplatí, a to pomocí 

sazby daně. Sazba daně je algoritmus, který umožní určit velikost daně. Daňová politika je 

oprávněna použít různý typ daně: 

 jednotná – použije se na všechny základy daně bez rozdílu, příkladem může 

být sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3 % v roce 2012, 

 diferencovaná – je různá buď pro různé druhy základů daně či pro různé 

subjekty (takové sazby ovšem odporují zásadě rovnosti, vyskytují 

se ojediněle). 

Podle jednotek, v nichž je základ daně vyjádřen, bude sazba buď pevná nebo relativní 

(ZD vyjádřen jako hodnota v Kč, sazba je relativní, jako procento z této hodnoty, např. 20 % 

ze základu daně u DPH). Dále může být sazba relativní proporcionální, tj. bez ohledu 

na množství dodaného zboží či služby, nebo progresivní, což je použito u daní přímých. 

Mohou totiž zohlednit platební schopnost poplatníků. S růstem základu daně roste i výše 
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sazby. Jako příklad progresivní daňové sazby je možno uvést sazbu daně z příjmů fyzických 

osob. Vypočtenou daň jde snížit o slevu na dani. 

Jako obvyklý způsob placení daně je zákonem určená povinnost daňového subjektu 

daň si vypočítat v daňovém přiznání. Zálohami a splátkami je rozuměno rozdělení platby daně 

do více menších částek. Zálohy se platí během zdaňovacího období, výše daně nemůže být 

předem známa. Součet měsíčních daní ze mzdy se nemusí vždy rovnat celkové roční dani 

díky odpočtům. Splátka daně je určitý díl celkové daně, jejíž výše je známá. Vyúčtování 

na konci roku nemá smysl, protože se během roku tyto daně splácejí. Srážka daně u zdroje 

příjmů je způsob, kdy subjekt, který vyplácí příjem, sráží z něj příslušné procento daně. 

Odpovědnost za srážku má plátce a ten ji také odevzdá finančnímu úřadu. Příjem, který 

už podlehl srážkové dani, se do daňového přiznání nezapočítává.  

Daň z osobních důchodů se v současné době neplatí jen v několika tzv. daňových 

rájích. Jedná se například o Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy a další.
8
 

2.8 Státní rozpočet 

Státní rozpočet lze považovat za ucelený výraz pro státní finance. Tvoří stěžejní 

složku veřejných financí. Státním rozpočtem se rozumí centralizovaný peněžní fond, fond 

peněžních prostředků. Z účetního hlediska je státní rozpočet považován za bilanci příjmů 

a výdajů. V České republice je považován za nejvýznamnější veřejný rozpočet, soustřeďuje 

největší část veřejných příjmů.
9
 

2.8.1 Funkce státního rozpočtu 

Z ekonomického hlediska je státní rozpočet definován třemi hlavními funkcemi. 

Nejstarší funkcí je funkce alokační, která je charakterizována umisťováním vymezených 

peněžních prostředků do příslušných hospodářských sfér. Fiskální – stabilizační funkce plyne 

ze základních ekonomických veličin (např. zaměstnanost, hospodářský růst). U funkce 

redistribuční se jedná o přerozdělování části příjmů státního rozpočtu mezi jednotlivé 

ekonomické subjekty. Tato skutečnost má vést ke spravedlivému rozdělení důchodů. Míra 

a formy se v jednotlivých státech liší podle druhu státního zřízení. Příkladem redistribuce lze 

uvést různé druhy dotací a sociálních transferů. V období nerovnováhy ekonomiky plní státní 

rozpočet funkci regulační. Tato funkce představuje různé zásahy státu do ekonomiky. Jedná 

se především o přímé zásahy do soukromého sektoru (např. regulace cen). 

                                                           
8
 Kubátová (2009). 

9
 Lajtkepová (2007). 
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Jako další funkce je třeba zmínit funkci kontrolní (kontrola příjmové a výdajové 

stránky státního rozpočtu), funkci politickou (strany dávají najevo své zaměření 

prostřednictvím ochoty vynaložit peněžní prostředky). 

Do rozpočtové soustavy lze zahrnout: 

 soustava veřejných rozpočtů, která se člení na státní rozpočet, rozpočty 

samosprávních krajů, rozpočty obcí, 

 soustava mimorozpočtových fondů, kam patří nemocenské, zdravotní 

a důchodové pojištění a státní fondy, 

 rozpočty veřejných organizací. 

2.8.2 Příjmy a výdaje 

Po formální stránce je státní rozpočet bilancí hospodaření státu za stanovené 

rozpočtové období. Po stránce obsahové je státní rozpočet nástrojem k zabezpečení realizace 

funkcí státu. Patří mezi nejdůležitější nástroje na makroekonomické úrovni, přerozděluje 

vytvořený hrubý domácí produkt (HDP), a tím garantuje financování aktivit, které se realizují 

mimo domácnosti.
10

 

Běžné příjmy jsou určeny k financování běžných výdajů. Do příjmů kapitálových patří 

příjmy z prodeje zásob, půdy, koncesí, apod. Daňové příjmy zahrnují daně a cla. Parafiskální 

příjmy jsou poplatky a daně, které se vybírají na základě zákona, ale jejich výnos neplyne 

přímo do veřejného rozpočtu. 

Pro zajištění dostatečných finančních zdrojů je hlavním úkolem naplnit obecní 

a krajské rozpočty, které jsou jedním z nejdůležitějších článků v soustavě veřejných rozpočtů. 

Kraje podobně jako obce zabezpečují v rámci přenesené působnosti poměrně rozsáhlé potřeby 

ve veřejném sektoru. 

Daně z příjmů se v poslední třetině 20. století staly zčásti příjmem územních rozpočtů, 

což umožnilo zvýšit objem územních rozpočtů v rámci určité míry fiskální decentralizace. 

Využívá-li se tato daň jako příjem územní samosprávy, má obvykle formu podílu 

na celostátním výnosu (tj. sdílené daně, kdy do rozpočtu plyne zákonem předem stanovené 

pevné procento z celkového výnosu této daně) nebo svěřené daně (příslušný příjemce má 

zpravidla určitou daňovou pravomoc uvalovat tento typ daně), jak uvádí Peková (2005). 

 

                                                           
10

 Medveď, Nemec a kolektiv (2011). 
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Podle zákona tvoří příjmy státního rozpočtu: 

 výnosy daní včetně příslušenství, 

 správní a soudní poplatky, 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

 cla, 

 odvod zbývajícího zisku České národní banky, 

 sankce za porušení rozpočtové kázně a výnos pokut, 

 příjmy z činnosti organizačních složek státu, 

 příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR, 

 úhrady spojené s realizací státních záruk, 

 splátky návratných finančních výpomocí, 

 peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu, 

 prostředky od Národního fondu, 

 další příjmy. 

 

Výdaje podle funkčního pojetí: 

 všeobecné veřejné služby, 

 obrana, 

 veřejný pořádek a bezpečnost, 

 školství, 

 zdravotnictví, 

 sociální zabezpečení a dobročinnost, 

 bydlení a komunální služby, 

 kultura, rekreace a náboženství, 

 paliva a energie, 

 zemědělství, lesnictví, rybářství a lov, 

 hornictví, nerostné zdroje, 

 doprava, spoje, 

 jiné služby.
11

 

                                                           
11

 Detailněji Peková (2005). 
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2.9 Důchodová daň fyzických osob 

Daně z příjmů se dotýkají všech ekonomicky aktivních obyvatel, proto jsou také 

značným politickým nástrojem. Představují jeden z nejvýnosnějších příjmů veřejných 

rozpočtů. Důchodové daně představují jeden z nejvýznamnějších příjmů veřejných rozpočtů. 

Rozdělují se na osobní důchodové a korporátní. Toto rozdělení je důležité, protože obě daně 

se od sebe liší konstrukcí výpočtu a sazbami.  

Osobní důchodové daně se neuplatňují jen v některých zemích, tzv. daňových rájích. 

V České republice byla 1. 1. 1993 zavedena daňovou reformou daň z příjmů fyzických osob 

a jejím cílem bylo zdanění globálního příjmu jednotlivce, aby neexistoval rozdíl mezi 

zdaněním důchodů z různých zdrojů. Základní struktura výpočtu je prakticky ve všech zemích 

stejná. Souhrnný základ daně se sníží o daňové úlevy a následně se z tohoto základu vypočítá 

daň, od které se případně odečte sleva na dani. Změny cenové hladiny se nutně projeví 

i v daních. V podmínkách inflace sice porostou příjmy, ale s největší pravděpodobností 

i vládní výdaje, tudíž výsledný efekt lze těžko odhadnout. Důchody poplatníků jsou zatíženy 

nejen osobní důchodovou daní, ale ve většině vyspělých zemí i povinným sociálním 

pojištěním včetně zdravotního pojištění. U méně vyspělých zemí bývá osobní důchodová daň 

méně významná, protože většina poplatníků nedosáhne vyšších daňových pásem. 

2.9.1 Vymezení zdanitelného důchodu 

Předmětem osobní důchodové daně je důchod, který poplatník získal za zdaňovací 

období. Cílem je spravedlivé zdanění. To znamená, že jedinci, kterým plynou důchody 

z různých zdrojů, mají být zdaněni stejně. Problém nebývá s peněžními důchody, 

ale s důchody naturálními (např. naturální plnění od zaměstnavatele). 

V následující tabulce Tab. 2.2 je uvedeno pět skupin příjmů. Toto rozdělení je dáno 

odlišnou charakteristikou a způsobem uplatňování výdajů k těmto příjmům. 

 Tab. 2.2 – Předmět daně z příjmů FO 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 

mzdy, platy, odměny členů statutárních orgánů 

právnických osob… 

příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti 

příjmy ze živností, nezávislých povolání, příjmy z držby 

práv duševního vlastnictví… 

příjmy z kapitálového majetku 
dividendy a jiné podíly na zisku kapitálových 

obchodních společností, úroky z držby kapitálu… 

příjmy z pronájmu nájemné z pronájmu movitých a nemovitých věcí 

ostatní příjmy 
příjmy z příležitostných činností a pronájmů, příjmy 

z převodů nemovitostí, výhry a ceny… 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Hlavní výnosy plynou z následujících důchodů: 

 pracovní důchody, 

 důchody z podnikání, 

 nájemné, 

 veřejné penze, 

 kapitálové výnosy realizované. 

Předmětem daně naopak nejsou zejména příjmy ve formě dědictví a darů, protože již 

podléhají majetkovým daním. Je tak tedy zabráněno dvojímu zdanění v rámci jednoho 

daňového systému. Pokud tak výslovně stanoví zákon, např. daňový, příjem není předmětem 

daně z příjmů. 

Předmětem daně ovšem jsou příjmy nepeněžní. Nelze se vyhnout zdanění výplaty 

v naturálním plnění. Z hlediska správy daně z příjmů je plátcem daně zaměstnavatel, 

poplatníkem je zaměstnanec. 

2.9.2 Vlastnosti daně z příjmů 

 Pro zdanění je rovněž podstatné časové hledisko. Zdaňovacím obdobím je obvykle 

kalendářní rok, za který je daň z příjmů fyzických osob odváděna. U mzdy se o příjem jedná 

v okamžiku připsání ve prospěch zaměstnance. O příjem se nejedná, jde-li o odměnu 

zaměstnanci, která je pouze přislíbená.  

2.9.3 Nezdanitelné části základu daně 

 Důležité je také dopředu vědět, zda se toto osvobození vztahuje i na nemocenské 

dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, stipendia studujících 

poskytovaná z prostředků státního rozpočtu atd. 

 Příjmů osvobozených od daně z příjmů existuje mnoho, v následující tabulce Tab. 2.3 

budou všechny uvedeny. 
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 Tab. 2.3 – Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelná část Výše Podmínky 

bytové potřeby 

ve výši úroku z úvěru, 

domácnost maximálně 

300 000 Kč 

z úvěru ze stavebního spoření, 

z hypotečního úvěru, bytová potřeba 

také viz § 15 odst. 3 ZDP, podmínky 

pro jednotlivé bytové potřeby lze najít 

v § 15 odst. 4 ZDP 

penzijní připojištění 

v úhrnu maximálně 

12 000 Kč 

příspěvky podle smlouvy o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem 

uzavřené podle zákona 

č. 42/1994 Sb., z uhrazené částky 

nad 6 000 Kč, viz § 15 odst. 5 ZDP 

penzijní pojištění 

příspěvky podle smluvního vztahu 

s institucí penzijního pojištění, viz 

§ 15 odst. 5 a § 16 odst. 17 ZDP 

soukromé životní pojištění maximálně 12 000 Kč  
definice soukromého pojištění, viz 

§ 6 odst. 9 ZDP 

příspěvek odborovému svazu maximálně 3 000 Kč 

odčitatelná položka ve výši 

zaplacených členských příspěvků 

odborové organizaci hájící podle 

stanov zájmy zaměstnanců, ve výši 

1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka 

dary 
minimálně 1 000 Kč nebo 

2 % ze základu daně 

důležitý je předmět a účel darování, 

hodnota jednoho odběru krve je 

oceněna na 2 000 Kč 

úhrada za zkoušky k ověření 

a uznání výsledků dalšího 

vzdělávání 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 O nezdanitelné části se sníží základ daně, nejvýše však do nuly. Částky uvedené 

v tabulce jsou roční, pro snížení měsíčních záloh u zaměstnance je nelze použít. 

Od základu daně je možno odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné.  

Jedna z nejčastějších položek je odpočet penzijního pojištění a pojistného na životní 

pojištění. U soukromého životního pojištění je podmínkou minimální doba trvání 5 let 

a navázání čerpání na dosažení věku 60 let. Ročně lze maximálně odečíst pouze 12 000 Kč. 

U penzijního připojištění se státním příspěvkem je nutno od celkově zaplacených 

příspěvků odečíst 6 000 Kč, maximálně lze odečíst od základu daně 12 000 Kč ročně. 

Další položkou jsou úroky z úvěru u stavebního spoření a hypotečního úvěru. Je 

možno odečíst ze základu daně úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního 

spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby. Častým způsobem je 

snížení daní díky poskytnutým darům. Poplatník si může od základu daně odečíst poskytnutý 

dar, pokud jeho hodnota přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu 

lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota odběru krve je oceněna částkou 2 000 Kč. 
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2.9.4 Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

 V zákoně o dani z příjmů je formulováno i tzv. daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě. Ročně si může poplatník uplatnit částku ve výši 13 404 Kč. Daňové zvýhodnění lze 

uplatnit formou: 

 slevy na dani – do výše daňové povinnosti, 

 daňového bonusu – pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, 

rozdíl je pak daňovým bonusem a lze jej uplatnit, jestliže jeho výše činí 

alespoň 100 Kč, max. však 52 200 Kč ročně, 

 slevy na dani a daňového bonusu. 

 Vypočtenou daňovou povinnost má poplatník možnost snížit o tyto slevy uvedené 

v tabulce Tab. 2.4. 

 Tab. 2.4 – Slevy na dani 

Sleva na dani Výše Podmínky 

na poplatníka 24 840 Kč  

na manželku/manžela 24 840 Kč 
společná domácnost, nemá vlastní příjmy 

přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč 

na manželku/manžela 

ZTP/P 
49 680 Kč 

pokud je navíc manželka/manžel 

držitelkou/držitelem ZTP/P 

pro invalidní důchodce 

s invaliditou 1. a 2. stupně 
2 520 Kč 

pokud pobírá invalidní důchod pro invaliditu 

1. nebo 2. stupně nebo došlo-li k souběhu nároku 

na starobní a invalidní důchod pro invaliditu 

1. a 2. stupně 

pro invalidní důchodce 

s invaliditou 3. stupně 
5 040 Kč pobírá-li invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně 

pro držitele průkazu 

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

na studenta 4 020 Kč 

soustavná přípravy na budoucí povolání, max. do 

26 let, nebo po dobu prezenční formy studia 

v doktorském studijním programu, max. do 28 let 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.9.5 Sazba osobní důchodové daně 

 Při svém vzniku mívala osobní důchodová daň pouze několikaprocentní sazby a týkala 

se vysokých důchodů, ovšem v období mezi světovými válkami tyto sazby neustále rostly. 

V České republice byla 1. 1. 1993 daňovou reformou zavedena daň z příjmů fyzických osob. 

Samotné sazby mohou vypovídat o zatížení poplatníků i o stupni progrese velmi málo, právě 

rozdílnost v určení základu daně může situaci poplatníka podstatně změnit.  
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 V současné době je v České republice (už od roku 2008) zavedena tzv. superhrubá 

mzda, ze které poplatníci odvádí 15% daň. 

2.9.6 Daňové přiznání 

 Daňové přiznání je povinen podat každý poplatník, jehož roční příjmy, které jsou 

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

osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou.
12

 

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

a ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více 

zaměstnavatelů postupně, není povinen podat daňové přiznání. Tento zaměstnanec může 

písemně požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 

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

roční zúčtování daně, musí mít k dispozici doklady od všech předchozích plátců daně 

o zúčtované nebo vyplacené mzdě, povinném pojistném, sražených zálohách, měsíční slevě 

na dani a daňových bonusech, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit 

nejpozději do 15. února. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce 

nejpozději do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných všemi plátci postupně. 

 

 Základní termín pro podání daňového přiznání je stanoven na nejpozději do 3 měsíců 

po uplynutí zdaňovacího období. 

 

 Mzdy zaměstnanců je možno zdanit zálohou nebo srážkou. Důležitým hlediskem je 

výše zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a vliv prohlášení k dani, to znamená, 

zda zaměstnanec toto prohlášení podepsal či nikoli. U poplatníka, který podepsal prohlášení 

k dani, zaměstnavatel každý měsíc srazí a odvádí zálohu. Srážkové dani podléhá příjem 

zaměstnance, který nepodepsal prohlášení k dani, do 5 000 Kč. 

2.9.7 Daňové úniky 

Stále větší pozornost je věnována oblasti daňových úniků a stínové ekonomice. 

Aktivity v rámci stínové ekonomiky ovlivňují velikost příjmů veřejné správy a také mohou 

být příčinou toho, že je veřejný sektor na suboptimální úrovni, nebo se některé subjekty 

nespravedlivě zatěžují platbami pro veřejný sektor. Důležité je, že daňové úniky jsou 

                                                           
12

Podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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nelegální a jejich existence může vyvolat negativní vnímání legislativních norem a nedůvěru 

vůči vládě.
13

  

V následující tabulce Tab. 2.5 je uvedena definice stínové ekonomiky a daňových 

úniků. 

 

 Tab. 2.5 – Stínová ekonomika 

 Peněžní transakce Nepeněžní transakce 

Nelegální 

aktivity 

obchod s kradeným zbožím, výroba 

a distribuce drog, prostituce, hazardní 

hry, zpronevěra, pašování 

barterový obchod, drogy, výroba 

nebo pěstování drog na vlastní 

použití 

Legální 

aktivity 

Daňový únik 
Vyhýbání se 

daňové povinnosti 
Daňový únik 

Vyhýbání se 

daňové 

povinnosti 

nepřiznaný příjem 

z vlastní práce 

zaměstnanecké 

výhody a slevy 

barter legálních 

výrobků a služeb 

svépomocná 

práce 

a sousedská 

výpomoc 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.10 Dílčí závěr kapitoly 

Základním účelem zdaňování je tedy alokace zdrojů s cílem uspokojit veřejné potřeby. 

Daně představují transfer zdrojů ze sektoru soukromého do sektoru veřejného. Daňová 

soustava je složkou daňového systému, do kterého patří kromě daňové soustavy i právní, 

organizační a technický systém institucí, které mají zabezpečit správu daní, jejich vymáhání 

a kontrolu. Správa daňového systému je ovšem velice nákladná. Náklady lze rozdělit 

na přímé, které se týkají činnosti daňových úřadů, a vyvolané (spojené se ztrátou času 

při vyplňování daňových přiznání či náklady placené daňovým poradcům). 

                                                           
13

 Medveď, Nemec a kolektiv (2011). 
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3 Analýza zdanění zaměstnanců v České republice 

 V této kapitole bude nastíněn vývoj osobní důchodové daně, její aplikace na výpočet 

daně z příjmů fyzických osob, dále budou srovnány jednotlivé výsledky výpočtů v uvedených 

letech. Na konkrétním příkladu bude ukázána konstrukce daňové povinnosti v roce 2012. 

3.1 Vývoj osobní důchodové daně a aplikace změn daně z příjmů fyzických osob 

ve výpočtech 

Od nabytí účinnosti zákona o daních z příjmů uplynulo již devatenáct let a od té doby 

byla zaznamenána řada ať už větších či menších úprav. Zajímavý je odklon od klasického 

vymezení základu daně u zaměstnanců přechodem na již zmíněnou superhrubou mzdu. 

Značná složitost problematiky je jedním z důvodů, proč je každý rok vydáváno nesčetné 

množství publikací.  

Příjmem je myšlen hrubý příjem, může být peněžitý i nepeněžitý. 

3.1.1 Rok 2007 

Daňová povinnost se v roce 2007 vypočítala rovněž ze základu daně. Základem daně 

byly ovšem příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky snížené o sražené či zaměstnancem 

uhrazené částky pojistného na zdravotní a sociální pojištění, které byl povinen hradit 

zaměstnanec. 

Daň se tedy vypočítala ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně 

a odečitatelné položky. Daň se zaokrouhlovala na celé sto koruny dolů. V následující tabulce 

Tab. 3.1 budou zobrazena daňová pásma v roce 2007. 

 Tab. 3.1 – Daňová pásma v roce 2007 

Základ daně 
Daň 

Ze základu 

přesahujícího od do 

0 Kč 121 200 Kč 12 %  

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

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

331 200 Kč a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle daňových zákonů platných v roce 2007. 

I v  roce 2007 byla progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob, což znamenalo, že 

čím vyšších příjmů poplatník dosáhl, tím vyšší sazbou daně se jeho příjmy zdanily. Tento 
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druh zdanění byl nevýhodný zejména pro poplatníky, kteří dosáhli vyšších příjmů. Poplatníci 

rovněž museli platit daň z minimálního základu daně. 

Výčet slev na dani bylo možno najít v § 35 zákona o daních z příjmů. Zde budou 

zmíněny ty nejvíce využívané. Mezi ně mimo jiné patří: 

 7 200 Kč na poplatníka, 

 4 200 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem přesahující 38 040 Kč, 

 1 500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, 

 3 000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, 

 9 600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

 2 400 Kč, připravuje-li se poplatník na budoucí povolání studiem. 

Poplatník v roce 2007 měl také nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s ním ve společné domácnosti ve výši 6 000 Kč ročně. Výše daňového bonusu byla stanovena 

do výše 30 000 Kč ročně. 

Existovalo také společné zdanění manželů. Manželé, kteří v roce 2007 vyživovali 

alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohli uplatnit výpočet daně ze společného 

daňového základu. Společné zdanění mohli také uplatnit v případě, že jeden z nich neměl 

příjmy, které byly předmětem daně. Společným základem daně se tedy rozuměl součet dílčích 

základů daně. A to podle § 6 ZDP až § 10 upravených podle § 5 a § 23 u obou z manželů, 

dále se základ daně snížil o nezdanitelné částky podle § 15 za oba manžele.  

Tyto nezdanitelné části základu daně mohl uplatnit i ten z manželů, který neměl 

zdanitelné příjmy, pokud jinak splňoval podmínky pro jejich uplatnění. Společné zdanění 

manželů uplatňoval každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které oba podávali ve stejné 

lhůtě. Základní podmínkou bylo zařazení obou poplatníků do § 2 ZDP. Museli tedy mít na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržovat či být FO – nerezidentem 

v České republice. Dále pak manželé museli vyživovat alespoň jedno dítě žijící s nimi 

v domácnosti, obě podmínky musely být splněny nejpozději poslední den kalendářního roku. 

Společné zdanění manželů nebylo možné uplatnit, pokud alespoň jeden z manželů za dané 

zdaňovací období měl například stanovenou daň paušální částkou.  

Algoritmus společného zdanění manželů spočíval v tom, že se nejdříve, u obou 

manželů zvlášť, sečetly jednotlivé dílčí základy daně (nesmělo se jednat o ztrátu) a upravil se 

podle § 5 a § 23. Poté se odpočítaly nezdanitelné částky. Získaný společný základ daně 
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manželů se rozdělil na polovinu a každý z manželů si mohl svou část zdanit ve svém vlastním 

daňovém přiznání. Od vypočítané částky bylo možno odečíst slevu na dítě a zálohy na daň, 

které si během roku poplatník platil, nebo mu byly sráženy ze mzdy vyplácené 

zaměstnavatelem. Pokud se manželé rozhodli využít možnost společného zdanění manželů, 

museli odevzdat daňová přiznání ve stejné lhůtě, tím se rozumělo do 31. 3., nebo do 30 . 6.  

(v případě pomoci daňového poradce). Mezi nevýhody využití tohoto způsobu zdanění patří 

to, že po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nebylo možno zpětně měnit způsob 

stanovení základu daně. Další nevýhodou byla nemožnost uplatnit si ztrátu předchozích let. 

 

V tomto roce se na poplatníky vztahoval minimální základ daně ve výši alespoň 50 % 

částky, která se stanovila jako součin všeobecného vyměřovacího základu podle zákona 

o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předcházel zdaňovacímu období, 

přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného základu a počtu kalendářních 

měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval podnikatelskou či jinou samostatně 

výdělečnou činnost. Konečná částka se zaokrouhlila na celé stokoruny dolů. Minimální daň 

bylo třeba zaplatit tehdy, pokud poplatník vykázal za zdaňovací období záporný nebo nižší 

základ daně, než činí minimální základ daně, který stanovil zákon.  

 

V další řadě nastaly změny v minimální mzdě, která představuje nejnižší přípustnou 

úroveň odměňování zaměstnance. V roce 2007 činila minimální mzda 8 000 Kč za měsíc 

pro zaměstnance, který byl odměňován měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin. 

 

Na následujícím grafu 3.1 je znázorněna výše příjmů státního rozpočtu. Příjem z daně 

z příjmů fyzických osob tehdy činil 10 % z celkových příjmů daného roku. 
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 Graf 3.1 – Příjmy státního rozpočtu 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.mfcr.cz. 

Příklad č. 1 

Zaměstnanec pan Poplatník obdržel  každý měsíc v roce 2007 příjem ze závislé 

činnosti ve výši 15 000 Kč měsíčně. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si daňové 

zvýhodnění na 1 dítě žijící s ním ve společné domácnosti.  

Hrubá mzda pana Poplatníka činí 15 000 Kč měsíčně, sociální pojištění ve výši 8 % 

bylo vypočteno na 1 200 Kč, zdravotní pojištění ve výši 4,5 % činí 675 Kč. Základ daně 

se určí jako rozdíl hrubé mzdy a pojištění (sociálního a zdravotního), tedy 13 125 Kč měsíčně. 

Po vynásobení počtem odpracovaných měsíců, v tomto příkladu to bude 12, se získá roční 

základ daně. Tudíž částka 13 125 Kč vynásobená 12 měsíci, tedy 157 500 Kč. Pan Poplatník 

spadá do kategorie základu daně od 121 200 Kč do 218 400 Kč. Roční daň se vypočítá 

jako 14 544 Kč + 19 % z (157 500 Kč - 121 200Kč). Roční daňová povinnost za rok 2007 činí 

21 441 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka, ve výši 7 200 Kč, lze daňovou povinnost snížit 

i o slevu na dítě 6 000 Kč. Pan Poplatník zaplatí za rok 2007 daň 8 241 Kč.  
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3.1.2 Přelomový rok 2008 

V roce 2008 se odehrála důležitá změna v algoritmu výpočtu zálohy na daň z příjmů. 

Od tohoto roku se Česká republika stala jediným státem, který do základu daně započítával 

i pojistné povinně hrazené zaměstnavatelem.  

Dílčím základem daně byly příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zvýšené 

o částku pojistného na sociální a zdravotní pojištění povinně hrazené zaměstnavatelem. Byla 

zavedena jednotná sazba daně ve výši 15 %. Tento dílčí základ daně je nazýván tzv. 

superhrubou mzdou. Aby ovšem nedošlo k významnému zvýšení daňového zatížení 

poplatníků, musely být změněny výše nezdanitelných části základu daně, slevy na dani aj. 

V tomto roce došlo zároveň k výraznému zvýšení slev na dani a daňového 

zvýhodnění, protože zdanění jednotnou sazbou daně znamenalo zvýšení daňového zatížení 

poplatníků, kteří pobírali nižší příjmy. Výčet slev na dani bylo možno najít v § 35 Zákona 

o daních z příjmů. Zde budou zmíněny ty nejvíce využívané. Mezi ně mimo jiné patří: 

 24 840 Kč na poplatníka, 

 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, 

pokud nemá vlastní příjem přesahující korun, 

 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, 

 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, 

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

 4 020 Kč, připravuje-li se poplatník na budoucí povolání studiem. 

 

Změna se týkala i maximální hranice u uplatnění daňového bonusu. Částka vzrostla 

z původních 30 000 Kč ročně a 2 500 Kč měsíčně na částku 52 200 Kč ročně a 4 350 Kč 

měsíčně. Roční daňový bonus činil 10 680 Kč. 

 

V roce 2008 došlo rovněž ke zrušení minimálního základu daně. A to ze dvou důvodů. 

Při změně sazby daně by totiž daň vypočtená z minimálního základu byla po odečtení slev 

na dani vždy nulová. Druhým důvodem bylo to, že se minimální základ daně vztahoval 

i na OSVČ a ti neustále kritizovali, že měli povinnost zaplatit určitou výši daně i v tom 

případě, že jeho skutečně dosažený základ daně tomuto vůbec neodpovídal. 
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Příklad č. 2 

Zaměstnanec pan Poplatník obdržel každý měsíc v roce 2008 příjem ze závislé 

činnosti ve výši 15 000 Kč. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si daňové zvýhodnění 

na 1 dítě žijící s ním ve společné domácnosti.  

Roční základ daně se získá vynásobením měsíčního příjmu počtem odpracovaných 

měsíců, v tomto případě částka 15 000 Kč vynásobená 12 (a dále přičtením pojistného, 

které povinně odvádí zaměstnavatel za zaměstnance). Tedy roční výše hrubé 

mzdy vynásobená 1,35, tedy 243 000 Kč. Ze základu daně se vypočítá daňová povinnosti 

ve výši 15 % (36 450 Kč). Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, lze odečíst slevu 

na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pan Poplatník vyživuje dítě, má nárok i na daňové 

zvýhodnění 10 680 Kč. Jeho konečná daňová povinnost za rok 2008 je 930 Kč. 

3.1.3 Rok 2009, 2010, 2011 

V roce 2009 došlo ke změně týkající se výpočtu superhrubé mzdy. Pojistné se snížilo 

z 35 % na 34 %. Ke změně došlo i na straně zaměstnance, sociální pojistné se z původních 

8 % snížilo na 6,5 %. 

Daňové zvýhodnění se v roce 2010 zvýšilo o 924 Kč, tedy na částku 11 604 Kč ročně. 

V roce 2011 se snížila sleva na poplatníka z původních 24 840 Kč na 23 640 Kč 

a to kvůli snížení rozpočtového napětí v souvislosti se škodami způsobenými povodněmi. 

Příklad č. 3 

Zaměstnanec pan Poplatník obdržel  každý měsíc v roce 2009, 2010 a 2011 příjem 

ze závislé činnosti ve výši 15 000 Kč. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si daňové 

zvýhodnění na 1 dítě žijící s ním ve společné domácnosti.  

Konečné daňové zatížení poplatníků v letech 2009 – 2011 je znázorněno v následující 

tabulce Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 - Daňové zatížení v letech 2009 - 2011 

 2009 2010 2011 

Příjem (hrubá mzda)  180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Pojistné 34 % 61 200 Kč 61 200 Kč 61 200 Kč 

Základ pro výpočet zálohy 

na daň  
241 200 Kč 241 200 Kč 241 200 Kč 

Zaokrouhlení základu daně 

na 100 Kč dolů 
241 200 Kč 241 200 Kč 241 200 Kč 

Záloha na daň před slevou 

a daňovým zvýhodněním, 

15 % ze zaokrouhleného 

základu daně 

36 180 Kč 36 180 Kč 36 180 Kč 

Měsíční sleva podle § 35 ba    

Na poplatníka  24 840 Kč 24 840 Kč 23 640Kč 

celkem 11 340 Kč 11 340 Kč 12 540 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 10 680 Kč 11 604 Kč 11 604 Kč 

Konečná daň poplatníka 660 Kč daň. bonus 264 Kč 936 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.1.4 Srovnání výsledků výpočtů v uvedených letech 

Srovnání výsledků výpočtů daňové povinnosti poplatníka v letech 2007 – 2012 

s využitím slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společné 

domácnosti.  

 2007 – daňová povinnost ve výši 8 241 Kč je zapříčiněna existencí daňových 

pásem, 

 2008 – daňová povinnost ve výši 930 Kč, jak lze vidět, konečná daň, kterou 

poplatník odvede, klesá. Důvodem je zavedení tzv. superhrubé mzdy a tím 

i navýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

ve společné domácnosti. 

 2009 – daňová povinnost ve výši 660 Kč, klesá pojistné placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance a to z původních 35 % na 34 %, proto také 

klesá výsledná daňová povinnost, 

 2010 – daňová povinnost ve výši 0 Kč, daňový bonus poplatníka 264 Kč, 

daňové zvýhodnění se v roce 2010 zvýšilo o 924 Kč, tedy na částku 11 604 Kč, 

proto klesá konečná daňová povinnost, 
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 2011 – daňová povinnost ve výši 936 Kč je způsobena poklesem slevy 

na poplatníka z původních 24 840 Kč na 23 640 Kč (tzv. povodňová stokoruna 

měsíčně), 

 2012 – daňová povinnost v roce 2012 bude znázorněna v kapitole 3.2. Již teď 

lze ovšem napsat, že daňová povinnost zaměstnance klesne, protože se sleva 

na poplatníka vrátí na původní úroveň 24 840 Kč a současně také vzroste 

daňové zvýhodnění na 1 117 Kč měsíčně.  

3.2 Konstrukce daňové povinnosti v roce 2012 

Podstatné je, že podle znění Zákona č. 346/2010 Sb., ve znění roku 2012, se u výpočtu 

měsíční daňové zálohy opět použije původní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Dále bylo 

v návaznosti na zvýšení DPH navýšeno i daňové zvýhodnění na dítě, a to z částky 967 Kč 

na 1 117 Kč. Současně byl i mírně navýšen limit pro daňový bonus.  

Základem daně je superhrubá mzda, tedy hrubý příjem plus povinné veřejnoprávní 

pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, které činí 34 % (25 % sociální pojištění, 

9 % zdravotní pojištění). 

Jako novinka jsou dva maximální vyměřovací základy, nižší pro sociální pojistné, 

vyšší pro zdravotní. 

Přestože je v České republice zavedena rovná sazba daně, ve skutečnosti odvádí 

zaměstnanci na dani z příjmu od 0 % po téměř 20 %. Efektivní zdanění, tedy kolik skutečně 

zaměstnanci odvedou na dani z příjmů fyzických osob, v porovnání s jejich hrubou mzdou, 

se liší od 15 % rovné sazby daně ze dvou důvodů. První důvodem je uplatnění základní slevy 

na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Dále pak kvůli výpočtu daně. Daň z příjmů se totiž počítá 

ze superhrubé mzdy. Zdanění práce v České republice s rostoucím příjmem stoupá, 

po dosažení stropu pro výpočet sociálního pojištění však začíná klesat.  

Rostoucí efektivní zdanění  

 zaměstnanec s hrubou mzdou 10 290 Kč neodvede na dani z příjmů fyzických 

osob nic, efektivní sazba daně je 0 %, 

 zaměstnanec s hrubou mzdou 15 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 945 Kč, efektivní sazba daně je 6,3 %, 

 zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 1 950 Kč, efektivní sazba daně je 9,75 %, 
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 zaměstnanec s hrubou mzdou 25 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 2 955 Kč, efektivní sazba daně je 11,82 %, 

 zaměstnanec s hrubou mzdou 30 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 3 960 Kč, efektivní sazba daně je 13,2 %, 

 zaměstnanec s hrubou mzdou 50 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 7 980 Kč, efektivní sazba daně je 15,96 %, 

 zaměstnanec s hrubou mzdou 100 000 Kč odvede na dani z příjmů fyzických 

osob 18 030 Kč, efektivní sazba daně je 18,03 %.
14

 

Příklad č. 4 

Zaměstnankyně paní Poplatníková, narozena v roce 1988, pobírá invalidní důchod 

pro invaliditu druhého stupně, studuje distanční studium na vysoké škole. V domácnosti 

vyživuje jedno dítě, má podepsáno Prohlášení poplatníka, její manžel neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě ve společné domácnosti. Měsíční příjem bez částek osvobozených od daně 

činí 25 000 Kč. U téhož zaměstnavatele má paní Poplatníková uzavřenou dohodu o provedení 

práce, ze které jí bylo zúčtováno k výplatě 5 000 Kč.  

V následující tabulce Tab. 3.3 bude přehledně znázorněn postup výpočtu daňové 

povinnosti paní Poplatníkové. 

Tab. 3.3 – Výpočet daňové povinnosti 

Příjem (hrubá mzda) 25 000 + dohoda 5 000 Kč  30 000 Kč 

Pojistné 34 % jen z pracovního poměru 8 500 Kč 

Základ pro výpočet zálohy na daň (25 000 + 5 000 + 8 500) 38 500 Kč 

Zaokrouhlení na 100 Kč nahoru 38 500 Kč 

Záloha na daň před slevou a daňovým zvýhodněním, 15 % 

ze zaokrouhleného základu daně 
5 775 Kč 

Měsíční sleva podle § 35 ba  

Na poplatníka - 2 070 Kč 

Na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně - 210 Kč 

Na studenta - 335 Kč 

Celkem 
3 160 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 
- 1 117 Kč 

Konečná daň poplatníka 2 043 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                           
14

 Výpočet: (odvedená daň/hrubý příjem) . 
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Příklad č. 5 

Zaměstnanec pan Poplatník obdržel každý měsíc v roce 2012 příjem ze závislé 

činnosti ve výši 15 000 Kč. Podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si daňové zvýhodnění 

na 1 dítě žijící s ním ve společné domácnosti.  

Základ daně pana Poplatníka se rovná dvanáctinásobku hrubé mzdy vynásobené 

1,34 %, tedy 241 200. Daň 15 % činí 36 180 Kč, sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, 

tudíž daň před daňovým zvýhodněním 11 340 Kč. Výsledná daňová povinnost činí 0 Kč, pan 

Poplatník má nárok na daňový bonus ve výši 264 Kč.  

V následujících kapitolách budou detailněji popsány: výsledná daňová povinnost, 

zdravotní a sociální pojištění a vývoj průměrné mzdy v České republice. 

3.2.1 Výsledná daňová povinnost 

Ze základu daně se vypočítá záloha na daň sazbou 15 %, která je poté snižována 

o měsíční slevy na dani. Vypočtenou daň se tedy upraví o slevy na dani podle § 35 ba zákona, 

ale až následně zálohu na daň upravíme o daňové zvýhodnění na děti. Zbylé odpočty 

(např. dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky odborovým organizacím, platby 

na penzijní připojištění, na soukromé životní pojištění apod.) jsou zásadně ročními odpočty, 

které snižují základ daně při ročním zúčtování, nebo v daňovém přiznání poplatníka.  

3.2.2 Zdravotní a sociální pojištění 

Ze mzdy je mimo zálohy na daň z příjmů odváděno také zdravotní a sociální pojištění.  

Vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozeny. Do základu daně 

se nezahrnují: náhrady škody, odstupné, odchodné, odbytné, jednorázová sociální výpomoc 

a další. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda. Minimální vyměřovací 

základ se nevztahuje …“ na osoby s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, 

kterým se poskytují mimořádné výhody, osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok 

na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání. Dále pak osoby, 

které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti 

do 15 let, osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost a odvádějící zálohy alespoň 

z minimálního vyměřovacího základu, který je stanoven pro OSVČ, nezaopatřené děti, 

poživatelé důchodů, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské i rodičovské 

dovolené, uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé 
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zaměstnání a mnozí další“, které uvádí zákon.
15

 Výše pojistného je omezena i shora částkou 

1 809 864 Kč. Pokud v kalendářním roce dojde k překročení maximálního vyměřovacího 

základu, neplatí poté už zaměstnanec ani zaměstnavatel pojistné z částky přesahující 

maximální vyměřovací základ. Z vyměřovacího základu se odvádí celkem 13,5 %. Jednu 

třetinu hradí zaměstnanec a zbývajících 9 % hradí zaměstnavatel ze svých prostředků. 

Pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen 

pro výplatu mezd. Platby musí být provedeny nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, 

ve kterém vznikla povinnost zálohu srazit. 

Sociální pojištění zahrnuje tři složky: pojistné na nemocenské pojištění, pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovacím základem 

se rozumí úhrn příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozeny. Pro rok 2012 je 

stanoven maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč. Po překročení maximálního 

vyměřovacího základu u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec platí pojistné z maximálního 

vyměřovacího základu, u více zaměstnavatelů se platby nad výši maximálního vyměřovacího 

základu považují za přeplatek. Tento přeplatek nemůže být vyšší než částka sražená 

zaměstnanci. 

V následujícím obrázku Obr. 3.1 je přehledně vyobrazen systém pojištění v České 

republice a Obr. 3.1 vyobrazuje jednotlivé složky sociální pojištění a jejich sazby pro rok 

2012. 

 Obr. 3.1 – Systém pojištění v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                           
15

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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V tabulce Tab. 3.4 je znázorněna výše sociálního pojištění z pohledu zaměstnance 

i zaměstnavatele. 

 Tab. 3. 4 – Sociální pojištění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.2.3 Průkazy předkládané na počátku či v průběhu roku pro výpočet zálohy na daň 

Tyto průkazy je nutno předložit zaměstnancem zaměstnavateli na počátku 

kalendářního roku (nejpozději do 15. února), nebo do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. 

V následujících dvou tabulkách Tab. 3.5 a Tab. 3.6 jsou vyobrazeny slevy na dani a daňová 

zvýhodnění, jejich rozhodné okolnosti, způsoby prokázání i platnost. 

Tab. 3.5 – Slevy na dani  

Sleva daně 

Rozhodná okolnost Způsob prokázání Platnost 

poplatník pobírá invalidní 

důchod pro invaliditu třetího 

stupně nebo pro invaliditu 

prvního či druhého stupně 

rozhodnutí 

o přiznání 

důchodu, doklad o 

výplatě důchodu 

trvale nebo 

každoročně 

do 15. února 

poplatník je držitelem průkazu 

ZTP/P 
předložení průkazu 

trvale, není-li 

omezena platnost 

průkazu 

poplatník sice splňuje 

podmínky na slevu 

na invaliditu, ale nepobírá 

invalidní důchod 

potvrzení 

finančního úřadu 

podle bydliště 

zaměstnance 

dle údaje o platnosti 

na potvrzení 

poplatník do věku 26 let se 

soustavně připravuje 

na budoucí povolání studiem 

nebo předepsaným výcvikem 

potvrzení školy 

nebo učiliště, že se 

soustavně 

připravuje na 

budoucí povolání 

na období, pro které 

bylo potvrzení vydáno 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zaměstnanec  

nemocenské pojištění 0 % 

důchodové pojištění  0 % 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6,5 % 

Zaměstnavatel  

nemocenské pojištění 2,3 % 

důchodové pojištění 21,5 % 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 
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Tab. 3.6 – Daňové zvýhodnění 

Daňové 

zvýhodnění 

Rozhodná okolnost Způsob prokázání Platnost 

nezletilé dítě v domácnosti (vlastní, 

osvojené, dítě v péči nahrazující 

péči rodičů, dítě druhého 

z manželů, vnuk, vnučka, 

nemohou-li daňové zvýhodnění 

uplatnit rodiče 

rodný list dítěte, 

úřední doklad o 

osvojení nebo 

svěření 

trvale až 

do dosažení 

zletilosti 

zletilé dítě v domácnosti do věku 

26 let, které se nemůže připravovat 

na budoucí povolání (např. pro 

nemoc) 

potvrzení finančního 

úřadu podle bydliště 

zaměstnance 

podle údaje 

o platnosti 

dítě výše uvedené v domácnosti je 

držitelem ZTP/P 

předložení průkazu 

dítěte 

trvale, není-li 

omezena 

platnost průkazu 

zletilé studující dítě ve věku 

do 26 let v domácnosti 

potvrzení školy nebo 

učiliště, že se 

soustavně připravuje 

na budoucí povolání 

na období, pro 

které bylo 

vydáno 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.3 Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců 

Jak uvádí Český statistický úřad, zpomaluje se růst průměrných nominálních mezd 

provázený poklesem počtu zaměstnanců i odpracované doby (zejména přesčasové, roste počet 

absencí). Ceny stoupají výrazně rychleji než mzdy. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 se průměrná 

mzda zvýšila nominálně pouze o 1,4 % oproti stejnému období předchozího roku, je to tedy 

druhý nejmenší růst od počátku srovnatelné řady v roce 2000. Růst nominální průměrné mzdy 

nestačil pokrýt silnější růst spotřebitelských cen. Inflace činila 3,3 %. 

 

V delších časových řadách se projevilo sblížení úrovně mezd v podnikatelské 

a nepodnikatelské sféře. V reálném vyjádření ovšem obě sféry klesaly. Tento trend je 

v nepodnikatelské sféře nepřetržitý již od roku 2010, podnikatelská sféra zažila pokles reálné 

průměrné mzdy až v roce 2012. Minimální mzda se ovšem nezměnila od ledna 2007 a stále 

činí 8 000 Kč. V následující tabulce Tab. 3.7 je přehledně vyobrazen vývoj nominálních mezd 

od roku 2010 do roku 2012 za jednotlivá čtvrtletí.  
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Tab. 3.7 – Vývoj nominálních mezd v letech 2010 - 2012 

Období 

Nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců 

Celkem Kč 
podnikatelská sféra 

Kč 

nepodnikatelská sféra 

Kč 

2010 

1. čtvrtletí 22 738 22 636 23 191 

2. čtvrtletí 23 504 23 369 24 105 

3. čtvrtletí 23 600 23 531 23 915 

4. čtvrtletí 25 591 25 370 26 593 

2011 

1. čtvrtletí 23 281 23 390 22 781 

2. čtvrtletí 24 079 24 119 23 893 

3. čtvrtletí 24 165 24 167 24 159 

4. čtvrtletí 26 206 26 030 27 010 

2012 

1. čtvrtletí 24 076 24 188 23 563 

2. čtvrtletí 24 631 24 675 24 431 

3. čtvrtletí 24 514 24 473 24 705 

4. čtvrtletí . . . 

Zdroj:Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

Struktura výdajů domácností je ovlivněna cenou zboží a služeb. Skupina zboží, 

která dominovala před několika lety ve výdajích domácností, se v roce 2012 mohla ocitnout 

na zcela jiné pozici. Vyvstává otázka, co hnalo ceny vzhůru. Vyšší daně. Dopad zvyšování 

sazeb daní na růst spotřebitelských cen je za posledních sedm let jedním z nejsilnějších 

v Evropě. Navýšení sazeb DPH a spotřebních daní se od roku 2006 do roku 2012 podílelo 

na spotřebitelské inflaci z jedné třetiny. Přitom očekávané pozitivní dopady zvýšených daní 
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na příjmy státního rozpočtu zůstaly nenaplněny. V následujícím grafu 3.2 je znázorněno 

očekávané inkaso DPH a skutečné inkaso DPH.
16

 

Graf 3.2 – Inkaso DPH 

 

Zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/d90c05f44f0c5b9cc1257aa8003

f251c/$FILE/c103112analyza.pdf 

3.4 Dílčí závěr kapitoly 

 Třetí kapitola diplomové práce byla věnována konstrukci osobní důchodové dani 

a historií daně z příjmů od roku 2007. 

Pro stanovení správného způsobu zdanění mzdy je rozhodující, zda má poplatník 

u daného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani z příjmů. Může ho ovšem mít 

podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, ne současně u více plátců. Pokud má 

zaměstnanec prohlášení podepsáno, odvede za něj zaměstnavatel z úhrnu jeho příjmů zálohu 

na daň ve výši 15 %. Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Pokud ovšem 

zaměstnanec nemá prohlášení podepsáno, pak je mzda od 1 Kč do 5 000 Kč včetně zdaněna 

srážkovou daní ve výši 15 %. Základ daně i daň se zaokrouhluje na koruny dolů. Mzda 

ve výši od 5 001 Kč bude zdaněna zálohou na daň z příjmů ve výši 15 %. Základ daně se 

zaokrouhlí na stokoruny nahoru. 

Po jednotlivých výpočtech v letech 2007 – 2012 bylo zjištěno klesání výsledné daňové 

povinnosti a to zejména díky zvyšování slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění.  

                                                           
16

 Detailněji na www.czso.cz. 
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4 Důsledky možných změn v parametrech osobní důchodové 

daně v České republice 

Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, existují dvě možnosti, jak příjem 

poplatníků zdanit. V této kapitole budou navrženy dva možné systémy zdanění poplatníků 

při dodržení konstantního výnosu státního rozpočtu z daní z příjmů fyzických osob. Daná 

problematika bude vycházet z údajů roku 2011, jelikož informace z roku 2012 prozatím 

nejsou k dispozici. V obou případech návrhů zdanění bude zrušena superhrubá mzda. 

Předpokladem těchto návrhů bude také stejný počet zaměstnanců, inflace nebude brána 

v potaz.  

V následující tabulce Tab. 4.1 je ukázán počet zaměstnaných v jediném (hlavním) 

zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání 

v roce 2011. Pro zjednodušení výpočtu navrhovaných daňových změn nebude bráno v potaz 

to, kolik zaměstnání vykonává jeden zaměstnanec. V dalších výpočtech bude použita výše 

4 017,2 tis zaměstnanců. 

 Tab. 4.1 – Počet zaměstnaných 

Ukazatel 

Zaměstnaní celkem z toho ženy 

tis. osob % tis. osob % 

Celkem 4 904,0  100,0  2 109,6  100,0  

Postavení v zaměstnání  

 
        

Zaměstnanci 4 017,2
17

  81,9 1 836,6  87,1 

Zaměstnavatelé 176,1  3,6 38,4  1,8 

osoby pracující na vlastní účet 681,6  13,9 212,9  10,1 

členové produkčních družstev 3,3  0,1 1,3  0,1 

pomáhající rodinní příslušníci 25,9  0,5 20,4  1,0 

Nezjištěno - - - - 

Pracovní zařazení podle  

 hlavních tříd 
        

zákonodárci a řídící pracovníci 231,5  4,7 59,7  2,8 

Specialisté 621,6  12,7 333,0  15,8 

techničtí a odborní pracovníci   947,6  19,3 417,5  19,8 

Úředníci 461,8  9,4 358,1  17,0 

pracovníci ve službách a prodeji 749,1  15,3 481,4  22,8 

                                                           
17

 Počet zaměstnanců v ČR, s touto výší bude počítáno v navazujících výpočtech. 
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kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství, lesnictví a rybářství 
66,5  1,4 23,7  1,1 

řemeslníci a opraváři 867,5  17,7 90,9  4,3 

obsluha strojů a zařízení, montéři 676,7  13,8 169,3  8,0 

pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
265,0  5,4 174,2  8,3 

zaměstnanci v ozbrojených silách 15,6  0,3 1,3  0,1 

Nezjištěno 1,0  0,0 0,6  0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

4.1 Doporučené návrhy změn daně z příjmů fyzických osob 

 Před předložením jednotlivých návrhů na změnu konstrukce osobní důchodové daně 

budou vytyčeny základní hlediska a požadavky, ze kterých budou návrhy vycházet. 

 Navrhované změny budou respektovat konstantní výnos státního rozpočtu, nebudou 

zatěžovat daňové poplatníky, kteří pobírají nižší příjmy, bude zachováno zvýhodnění rodin 

s dětmi. 

4.2 Aktivní politika zaměstnanosti v roce 2011 

Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, 

produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, 

barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických 

stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, 

majetek, zdravotní stav nebo věk je jedním ze základních práv občana České republiky. 

Aktivní politika zaměstnanosti podporuje zvýšení zaměstnatelnosti pracovní síly 

upřednostňováním aktivních preventivních opatření před poskytnutím sociálních dávek, 

které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě. 

Nejlepším způsobem prevence nezaměstnanosti je podporovat rozvoje individuálních 

schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání. 

Vývoj nezaměstnanosti byl v průběhu roku 2011 příznivější než v předchozím roce. 

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,6 %. V tomto roce bylo v rámci APZ 

nově vytvořeno celkem 34 835 pracovních míst, tedy pokles oproti roku 2010 o 28,9 %. 

Nejvíce byly využívány rekvalifikace.  

Nástroje aktivní politiky realizované na úřadech práce přispívají ke snižování 

nezaměstnanosti nebo zvýšení zaměstnanosti. Cílem tohoto programu je zachování pracovní 

aktivity.
18
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 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.3 Navrhovaná jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob 

Tato podkapitola bude věnována návrhu jednotné sazby osobní důchodové daně. 

Již od 1. 1. 2008 byly zrušeny daně platné pro jednotlivé úrovně příjmů. Byla zavedena 

jednotná sazba daně ve výši 15 %. Avšak jistá míra progrese při zdanění příjmů fyzických 

osob existuje i při současném způsobu. A to díky relativně vysokým slevám na dani 

a daňovému zvýhodnění na děti. Progresivní zdanění tedy znamená, že s rostoucím příjmem 

poplatníka se podíl zaplacené daně na příjmu zvýší. Tuto definici splňuje i náš současný 

systém. Díky existenci superhrubé mzdy, slev na dani a daňovému zvýhodnění se reálné 

zdanění vždy liší od jednotné sazby daně ve výši 15 %. Je třeba sazbu také hodnotit s ohledem 

na „umělé navýšení“ o pojistné placené zaměstnavatelem.
19

 

Obecně lze napsat, že rovná daň snižuje vyvolané náklady daňového subjektu a lze 

snadněji spravovat. 

V následující tabulce Tab. 4.2 jsou znázorněny příjmy státního rozpočtu z jednotlivých 

daní, pojistného a nedaňových příjmů, také výdaje státního rozpočtu a celkové saldo. 

Jak z tabulky vyplývá, stát očekával příjmy za rok 2011 ve výši 101,5 mld. Kč, skutečnost 

ovšem byla nižší, pouhých 90,61 mld. Kč. 

 Tab. 4.2 – Příjmy státního rozpočtu 

  

Schválený 

rozpočet 

(v mld. Kč) 

Rozpočet po 

změnách  

(v mld. Kč) 

Skutečnost  

(v mld. Kč) 

Celkové příjmy 1 055,70 1 074,83 1 012,76 

  Daňové příjmy (bez pojistného 

na sociální zabezpečení) 
543,16 543,16 523,43 

    DPH 195,1 195,1 191,89 

    Spotřební daně 
**)

 140,8 140,8 139,21 

    DPPO 84 84 82,3 

    DPFO 101,5 101,5 90,61 

    ostatní daňové příjmy 21,76 21,76 19,41 

  Pojistné na SZ 373,29 373,29 366,82 

  Nedaňové a ostatní příjmy 139,25 158,37 122,51 

Celkové výdaje 1 190,70 1 210,01 1 155,53 

  Běžné výdaje 1 086,20 1 084,43 1 036,65 

    Sociální dávky 446,47 445,75 444,07 

  Kapitálové výdaje 104,5 125,58 118,87 

Saldo SR -135 -135,18 -142,77 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.mfcr.cz. 
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 Vítek (2008). 
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 V tabulce Tab. 4.3 je přehledně ukázán celkový počet pracovních sil
20

 v roce 2011 

za celou Českou republiku i jednotlivé kraje. Nejvíce pracovníků své zaměstnání vykonává 

v hlavním městě, naopak nejméně v kraji Karlovarském. V tabulce Tab. 4.4 je zobrazen počet 

zaměstnaných a nezaměstnaných pracovních sil v letech 2010 – 2012. 

 Tab. 4.3 – Celkový počet pracovních sil 

 

Počet pracovních sil v tisících 

Celkem 
v tom ve věku 

15 - 29 let  30 - 44 let 45 - 59 let 60 a více let 

Česká republika 5 257,6 970,7 2 200,5 1 810,6 275,9 

Hlavní město Praha 674,8 115 283,1 222,3 54,5 

Středočeský kraj 643,9 117,4 277,3 212,4 36,8 

Jihočeský kraj 319,9 61,2 131,6 113,4 13,7 

Plzeňský kraj 291,7 54,7 118,6 101,7 16,6 

Karlovarský kraj 156,8 31,6 63,8 53,5 8 

Ústecký kraj 406,8 77,5 172,9 139,6 16,8 

Liberecký kraj 214,7 40,7 88,2 73,9 11,8 

Královéhradecký kraj 271,6 48,8 112,7 95,2 15 

Pardubický kraj 253,3 47,8 106,6 87,7 11,1 

Kraj Vysočina 251,2 49,1 102,6 90,1 9,5 

Jihomoravský kraj 572,5 104,1 237,8 197,5 33,1 

Olomoucký kraj 307,2 55,5 130,4 107,9 13,5 

Zlínský kraj 290,6 52,7 121,3 103 13,6 

Moravskoslezský kraj 602,3 114,5 253,6 212,3 21,9 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

 Tab. 4.4 - Počet zaměstnaných a nezaměstnaných pracovních sil 

 

2010 2011 2012 

Počet zaměstnaných 4 919 tis 4 885,5 tis 4 916,6 tis 

Počet nezaměstnaných 363,0 tis 335,3 tis 379,5 tis 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

 V předchozí tabulce Tab. 4.4 je ukázán počet zaměstnaných a nezaměstnaných 

v letech 2010 – 2012.   

 V tabulce Tab. 4.5 je ukázána struktura zaměstnanců podle výše hrubé mzdy v ČR 

v letech 2002 – 2010. V roce 2002 i 2010 je nejvyšší podíl zaměstnanců v pásmu hrubé mzdy 

20 001 – 30 000 Kč. Naopak v roce 2002 je nejnižší podíl zaměstnanců v rozmezí hrubé mzdy 

                                                           
20

 Pracovní síly – součet zaměstnaných i nezaměstnaných zaměstnanců, OSVČ aj. 
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40 001 Kč a výše, v roce 2010 je to v rozmezí do 10 000 Kč. Tyto informace pomohou 

k přesnějšímu výsledku při výpočtu navrhované výše zdanění příjmů fyzických osob. 

 Tab. 4.5 - Struktura zaměstnanců podle výše hrubé mzdy v letech 2002 - 2010 

Hrubá mzda 

v Kč 

2002 

v % 

2003 

v % 

2004 

v % 

2005 

v % 

2006 

v % 

2007 

v % 

2008 

v % 

2009 

v % 

2010 

v % 

do 10 000 13,74 10,81 8,98 7,51 5,62 3,87 3,20 3,02 3,03 

10 001 až 

12 000 
11,61 9,99 8,68 7,84 7,02 5,66 4,71 4,69 4,49 

12 001 až 

13 000 
6,59 5,81 5,09 4,46 4,18 3,58 2,91 2,98 

5,84 
13 001 až 

14 000 
7,11 6,26 5,43 4,86 4,63 3,91 3,26 3,32 

14 001 až 

16 000 
14,12 12,70 11,78 10,72 10,12 9,03 7,60 7,61 7,25 

16 001 až 

18 000 
12,12 12,08 11,76 11,34 10,49 9,73 8,87 8,80 8,28 

18 001 až 

20 000 
9,15 10,29 10,54 10,55 10,47 9,82 9,50 9,26 9,14 

20 001 až 

30 000 
17,91 22,62 26,66 29,33 31,71 35,14 36,91 36,40 36,97 

30 001 až 

40 000 
4,10 5,07 6,20 7,61 8,87 10,81 13,16 13,32 13,94 

40 001 a více 3,55 4,38 4,89 5,77 6,90 8,46 9,89 10,63 11,06 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

 V předkládaném návrhu se sice zvýší sazba daně z příjmů fyzických osob 

ze současných 15 % na 21,1 % (vypočteno v následujících tabulkách). Toto opatření by se 

však zaměstnanců negativně nedotklo. V současné době je totiž skutečná sazba daně z příjmů 

FO 20,1 % (vypočteno 1,34 x 15 %). Protože by se návrh daně z příjmů počítal již z hrubé 

mzdy, tak by se ve skutečnosti odvody na dani z příjmů příliš nezměnily.  

 Zkoumaný rok 2011 je znázorněn v tabulce Tab. 4.6. 

 

 

 

 

 



44 
 

 Tab. 4.6 - Intervaly hrubých mezd 

Pásma mezd Podíl zaměstnanců v % 

Celkem 100,02 

    

intervaly hrubých mezd v Kč   

do 10 000 5,82 

10 001 – 12 000 5,57 

12 001 – 14 000 6,59 

14 001 – 16 000 7,71 

16 001 – 17 000 4,01 

17 001 – 18 000 4,03 

18 001 – 19 000 4,12 

19 001 – 20 000 4,32 

20 001 – 21 000 4,41 

21 001 – 22 000 4,13 

22 001 – 23 000 4,00 

23 001 – 24 000 3,79 

24 001 – 25 000 3,54 

25 001 – 26 000 3,34 

26 001 – 28 000 5,99 

28 001 – 30 000 5,11 

30 001 – 32 000 4,11 

32 001 – 36 000 5,57 

36 001 – 40 000 3,61 

40 001 – 50 000 4,83 

50 001 – 60 000 2,07 

60 001 – 80 000 1,69 

80 001 a více 1,66 

    

Průměrná mzda v Kč 25 645 
Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z www.czso.cz. 

 V tabulce Tab. 4.7 je znázorněno 23 pásem, které se následně sloučí do konečných 

11 pásem pro zjednodušení výpočtu. Konečný součet 100,02 % je způsoben zaokrouhlováním 

jednotlivých tříd na dvě desetinná místa. 
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 Tab. 4.7 – Úprava intervalů hrubých mezd 

Pořadí Interval Podíl zaměstnanců v % 

1 do 10 000 Kč 5,82 

2 10 001 Kč - 12 000 Kč 5,57 

3 12 001 Kč - 14 000 Kč 6,59 

4 14 001 Kč - 16 000 Kč 7,71 

5 16 001 Kč - 18 000 Kč 8,04 

6 18 001 Kč - 20 000 Kč 8,44 

7 20 001 Kč - 25 000 Kč 19,87 

8 25 001 Kč - 30 000 Kč 14,44 

9 30 001 Kč - 50 000 Kč 18,12 

10 50 001 Kč - 80 000 Kč 3,76 

11 80 001 Kč a více 1,66 

  
100,02 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 V dalším kroku je potřeba najít zástupce každého rozmezí hrubé mzdy a také určit 

počet zaměstnaných v tomto rozmezí. V následující tabulce Tab. 4.8 jsou potřební zástupci 

každé třídy i počet zaměstnaných. 

 Tab. 4.8 – Zástupce intervalů a počet zaměstnaných v intervalu 

Interval Zástupce intervalu Počet zaměstnaných 

do 10 000 Kč 10 000 Kč 284 336 

10 001 Kč - 12 000 Kč 11 000 Kč 272 122 

12 001 Kč - 14 000 Kč 13 000 Kč 321 954 

14 001 Kč - 16 000 Kč 15 000 Kč 376 672 

16 001 Kč - 18 000 Kč 17 000 Kč 392 794 

18 001 Kč - 20 000 Kč 19 000 Kč 412 336 

20 001 Kč - 25 000 Kč 22 500 Kč 970 260 

25 001 Kč - 30 000 Kč 27 500 Kč 705 466 

30 001 Kč - 50 000 Kč 40 000 Kč 885 253 

50 001 Kč- 80 000 Kč 65 000 Kč 183 695 

80 001 Kč a více 80 000 Kč 80 611 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 V navazujících postupech v Tab. 4.9 a Tab. 4.10 je nutno vypočítat, jak velkou daň 

odvedou poplatníci v každém intervalu hrubých mezd pomocí využití zástupce, následně je 

sečíst a porovnat s výnosem státního rozpočtu. Nastává ovšem problém, jelikož není známa 

výše zdanění.  

 Cílem tedy bude ji určit podle algoritmu: (zástupce x 1,34) x 15 % x počet poplatníků 

v jednotlivých intervalech. Jednotliví poplatníci si ovšem mohou uplatňovat slevu 

na poplatníka, manželku, daňové zvýhodnění na dítě a jiné další slevy či využít odečitatelných 

položek od základu daně. Tím nastává zkreslení výpočtu.  

 V této diplomové práci je uvažována základní sleva na poplatníka a daňové 

zvýhodnění na dítě. 

 Tab. 4.9 – Výpočet daňové povinnosti 

Zástupce intervalu 

v Kč 

Počet 

zaměstnaných 

Zástupce x počet 

zaměstnaných 

Počet 

měsíců 

10 000 284 336 2 843 361 000 12 

11 000 272 122 2 993 345 850 12 

13 000 321 954 4 185 407 850 12 

15 000 376 672 5 650 080 750 12 

17 000 392 794 6 677 501 400 12 

19 000 412 336 7 834 387 800 12 

22 500 970 260 21 830 856 750 12 

27 500 705 466 19 400 320 500 12 

40 000 885 253 35 410 104 000 12 

65 000 183 695 11 940 162 000 12 

80 000 80 611 6 448 860 000 12 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Tab. 4.10 – Výpočet daňové povinnosti 

HM zaměstnaných x počet měsíců Sazba v % Superhrubá mzda 

34 120 332 000 15 45 721 244 880 x 15 % 

35 920 150 200 15 48 133 001 268 x 15 % 

50 224 894 200 15 67 301 358 228 x 15 % 

67 800 969 000 15 90 853 298 460 x 15 % 

80 130 016 800 15 107 374 222 512 x 15 % 

94 012 653 600 15 125 976 955 824 x 15 % 

261 970 281 000 15 351 040 176 540 x 15 % 

232 803 846 000 15 311 957 153 640 x 15 % 

424 921 248 000 15 569 394 472 320 x 15 % 

143 281 944 000 15 191 997 804 960 x 15 % 

77 386 320 000 15 103 697 668 800 x 15 % 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 V dalším kroku, tabulce Tab. 4.11, je nutno vyčíslit konečnou slevu na poplatníky, 

jejich další slevy a daňová zvýhodnění. Sleva na poplatníka ve zkoumaném roce činila 23 640 

Kč.  

 Pro zjednodušení v tomto modelu bude brána v potaz pouze sleva na poplatníka 

a daňové zvýhodnění na vyživované dítě (určeno odhadem kvůli neexistenci informací), které 

ve zkoumaném roce bylo ve výši 11 604 Kč. 
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 Tab. 4.11 – Daňové zvýhodnění 

Sleva na poplatníka v 

Kč 

Sleva na poplatníka x počet 

zaměstnaných 
Daňové zvýhodnění v Kč 

23 640 7 062 908 724 11 604 

23 640 6 759 519 174 11 604 

23 640 7 997 348 538 11 604 

23 640 9 356 533 722 11 604 

23 640 9 757 007 928 11 604 

23 640 10 242 431 208 11 604 

23 640 24 101 265 852 11 604 

23 640 17 523 780 408 11 604 

23 640 219 89 674 584 11 604 

23 640 4 562 978 832 11 604 

23 640 2 002 371 030 11 604 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 V současném systému existují různé slevy a daňová zvýhodnění. Jelikož nejsou 

dostupné přesné informace, kolik daňových poplatníků využívá slevu např. na invaliditu, 

manželku a podobně, bude tato výše pouze odhadována. U daňových zvýhodnění na dítě bude 

postupováno podobně. Celkový výsledek bude zkreslený, nelze ovšem postupovat jinak. 

 Na stránkách ČSÚ
21

 je uveden počet dětí ve věku 0 – 14 let ve výši 1 531 859, počet 

zaměstnaných činí 4 017,2 tis. Na jednoho poplatníka připadají cca 3 děti. Tato výše ovšem 

není správná, jelikož daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z manželů. 

Je nutno tento údaj opět zjednodušit. Počet poplatníků je 4 017,2 tis., počet dětí 1 531 859. 

Počet vyživovaných dětí zjistíme tak, že je rovnoměrně přiřadíme do jednotlivých intervalů 

podle podílu poplatníků v každém intervalu. Zohlednit je nutno výše zmíněný problém 

uplatnění pouze u jednoho z manželů. 

 

 

 

                                                           
21

 Webová stránka www.czso.cz. 
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 Tab. 4.12 – Daňové zvýhodnění 

Interval Počet dětí v intervalu 
Počet dětí při uplatnění jen   1 z 

rodičů 

do 10 000 Kč 89 154,2 44 577,1 

10 001 - 12 000 Kč 85 324,5 42 662,3 

12 001 - 14 000 Kč 100 949,5 50 474,8 

14 001 - 16 000 Kč 118 106,3 59 053,2 

16 0001 - 18 000 Kč 123 161,5 61 580,7 

18 001 - 20 000 Kč 129 288,9 64 644,4 

20 001 - 25 000 Kč 304 380,4 152 190,2 

25 001 - 30 000 Kč 221 200,4 110 600,2 

30 001 - 50 000 Kč 277 572,9 138 786,4 

50 001 - 80 000 Kč 57 597,9 28 798,9 

80 001 Kč a více 25 428,9 12 714,4 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 V tabulce Tab. 4.13 je možno prohlédnout si vyčíslení konečné slevy na poplatníka 

a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění na jedno dítě je nutno 

vynásobit počtem dětí v jednotlivém intervalu a následně tu samou operaci udělat 

i s poplatníky v každém určeném intervalu příjmů od 10 000 Kč až do 80 001 Kč a více. 
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 Tab. 4.13 – Konečná sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění 

na 1 dítě v Kč 

Daňové 

zvýhodnění 

na celkový počet 

dětí v Kč 

Sleva 

na poplatníka 

v Kč 

Sleva na poplatníka x počet 

zaměstnaných 

11 604 517 272 632,4 23 640 6 721 705 404 

11 604 495 053 017,6 23 640 6 432 972 354 

11 604 585 709 046 23 640 7 611 003 198 

11 604 685 252 920,3 23 640 8 904 527 262 

11 604 714 582 811,8 23 640 9 285 654 888 

11 604 750 134 195,5 23 640 9 747 627 768 

11 604 1 766 014 984 23 640 22 936 953 492 

11 604 1 283 404 951 23 640 16 677 220 968 

11 604 16 104 77 680 23 640 20 927 371 464 

11 604 334 183 006,5 23 640 4 342 545 072 

11 604 147 538 242,2 23 640 1 905 638 130 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Dále je nutno v tabulce Tab. 4.14 a Tab. 4.15 vyčíslit daňovou povinnost a konečnou 

daňovou povinnost po odečtení daňového zvýhodnění na vyživované děti v každém intervalu. 

Je potřeba sečíst celkovou slevu na poplatníka a celkové daňové zvýhodnění. Podle 

následující rovnice určíme požadovanou jednotnou sazbu daně z příjmů fyzických osob.



 

Tab. 4. 14 – Výpočet superhrubé mzdy 

Hrubá mzda x sazba (X %) – sleva na poplatníka – daňové zvýhodnění = výnos státního rozpočtu 

HM zaměstnaných x počet měsíců Sazba v % Zástupce x 1,34 Zástupce x 1,34 x sazba 15 % 

34 120 332 000 15 45 721 244 880 6 858 186 732 

35 920 150 200 15 48 133 001 268 7 219 950 190 

50 224 894 200 15 67 301 358 228 10 095 203 734 

67 800 969 000 15 90 853 298 460 13 627 994 769 

80 130 016 800 15 107 374 222 512 16 106 133 377 

94 012 653 600 15 125 976 955 824 18 896 543 374 

261 970 281 000 15 351 040 176 540 52 656 026 481 

232 803 846 000 15 311 957 153 640 46 793 573 046 

424 921 248 000 15 569 394 472 320 85 409 170 848 

143 281 944 000 15 191 997 804 960 28 799 670 744 

77 386 320 000 15 103 697 668 800 15 554 650 320 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Tab. 4.15 – Výpočet konečné daňové povinnosti 

Sleva na poplatníka v Kč Daňová povinnost v Kč Daňové zvýhodnění na dítě v Kč Konečná daňová povinnost v Kč 

6 721 705 404 136 481 328 517 272 632 0 (daňový bonus) 

6 432 972 354 786 977 836 495 053 018 291 924 819 

7 611 003 198 2 484 200 536 585 709 046 1 898 491 490 

8 904 527 262 4 723 467 507 685 252 920 4 038 214 587 

9 285 654 888 6 820 478 489 714 582 812 6 105 895 677 

9 747 627 768 9 148 915 606 750 134 195 8 398 781 410 

22 936 953 492 29 719 072 989 1 766 014 984 27 953 058 005 

16 677 220 968 30 116 352 078 1 283 404 951 28 832 947 127 

20 927 371 464 64 481 799 384 1 610 477 680 62 871 321 704 

4 342 545 072 24 457 125 672 334 183 007 24 122 942 665 

1 905 638 130 13 649 012 190 147 538 242 13 501 473 948 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Výnos státního rozpočtu činí cca 144 mld. Kč. Liší se od plánované i skutečné výše v roce 2011 díky zjednodušením a nedostatku 

informací ohledně počtu poplatníků, kteří si uplatňují slevu na poplatníka, invaliditu, manželku a daňové zvýhodnění. Také ve výpočtu nejsou 

zahrnuty položky odčitatelné od základu daně. Sazba daně z příjmů fyzických osob v následující tabulce Tab. 4.16 činí cca 20,1 %, při využití 

skutečného výnosu státního rozpočtu v tabulce Tab. 4.17 cca 15,7 %. 

 

5
2

 



 

 Tab. 4.16 – Výpočet sazby daně z příjmů FO 

Hrubá mzda Sazba daně Slevy + daňová zvýhodnění Výnos státního rozpočtu 

1 235 520 390 720 Kč 

 
X % 

103 856 231 487 Kč 

 
144 mld. Kč 

Vypočtená sazba: 20,1 %    

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Tab. 4.17 – Výpočet sazby daně z příjmů FO 

Hrubá mzda Sazba daně Slevy + daňová zvýhodnění Výnos státního rozpočtu 

1 235 520 390 720 Kč 

 
X % 

103 856 231 487 Kč 

 
90,61 mld. Kč 

Vypočtená sazba: 15,7 %    

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Ve zjištěné sazbě daně z příjmů fyzických osob ve výši 20,1 % nejsou zahrnuty odpočitatelné položky od základu daně (např. dary, 

zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření…) a některé slevy na dani (např. sleva na manželku, sleva na invaliditu…). 

 

Výsledky mohou být využity při stanovení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2011.

5
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4.4  Navrhovaná daňová pásma 

 Další možnou změnou v parametrech osobní důchodové daně je existence daňových 

pásem. Daňová pásma v ČR existovala do roku 2007, ovšem v roce 2008 zanikla a byla 

spuštěna superhrubá mzda. Výnos z daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 činí 

101,5 mld. Kč, tato výše bude dodržena i při návrhu nových daňových pásem. 

 V této podkapitole budou navržena konkrétní daňová pásma, zvolena sazba daně 

z příjmů fyzických osob podle příjmů fyzických osob s ohledem na dodržení daného výnosu 

státního rozpočtu z osobní důchodové daně.  

Konstrukce daňových pásem bude vycházet z podobného principu jako v roce 2007. 

V následující tabulce Tab. 4.18 jsou znázorněna daňová pásma využívaná v roce 2007 

pro ilustraci toho, jaká daňová pásma budou navržena v této práci. V navržených daňových 

pásmech bude také využito použití rozmezí základu daně v každé skupině, v každém intervalu 

bude užita jiná výše navrhované daně s ohledem na výši příjmu poplatníka. 

 Tab. 4.18 – Daňová pásma v roce 2007 

Základ daně 
Daň Ze základu přesahujícího 

od do 

0 Kč 121 200 Kč 12 % - 

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

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

331 200 Kč a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Výše slev bude rovněž stanovena v podobné výši jako v roce 2007, protože slevy 

využívané od roku 2008 jsou přizpůsobeny výpočtu čisté mzdy ze superhrubé mzdy, 

tj. počítají s navýšením hrubé mzdy o sociální a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem 

za zaměstnance, což v navrhovaných pásmech využíváno nebude a navrhované slevy 

a daňová zvýhodnění budou nižší. V této části diplomové práce bude počítáno 

se zjednodušením.  
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 Následující tabulky Tab. 4.19 a Tab 4.20 zobrazují intervaly mezd, zástupce intervalu, 

počet zaměstnaných v příslušných intervalech mezd a hrubé mzdy poplatníků za rok. 

 Tab. 4.19 – Intervaly mezd a počet zaměstnaných v jednotlivých intervalech 

Interval Zástupce intervalu Počet zaměstnaných 

do 10 000 Kč 10 000 Kč 284 336 

10 001 Kč - 12 000 Kč 11 000 Kč 272 122 

12 001 Kč - 14 000 Kč 13 000 Kč 321 954 

14 001 Kč - 16 000 Kč 15 000 Kč 376672 

16 001 Kč - 18 000 Kč 17 000 Kč 392 794 

18 001 Kč - 20 000 Kč 19 000 Kč 412 336 

20 001 Kč - 25 000 Kč 22 500 Kč 970 260 

25 001 Kč - 30 000 Kč 27 500 Kč 705 466 

30 001 Kč - 50 000 Kč 40 000 Kč 885 253 

50 001 Kč- 80 000 Kč 65 000 Kč 183 695 

80 001 Kč a více 80 000 Kč 80 611 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Tab. 4.20 – Hrubá mzda za rok 2011 

Interval 
Zástupce 

intervalu 

Mzda za celý 

rok 

Počet 

zaměstnaných 

Hrubá mzda 

za rok 

do 10 000 Kč 10 000 Kč 120 000 Kč 305 992 3 671 904 Kč 

10 001 Kč - 12 000 Kč 11 000 Kč 132 000 Kč 292 848 3 514 176 Kč 

12 001 Kč - 14 000 Kč 13 000 Kč 156 000 Kč 346 476 4 157 712 Kč 

14 001 Kč - 16 000 Kč 15 000 Kč 180 000 Kč 405 361 4 864 332 Kč 

16 001 Kč - 18 000 Kč 17 000 Kč 204 000 Kč 422 711 5 072 532 Kč 

18 001 Kč - 20 000 Kč 19 000 Kč 228 000 Kč 443 741 5 324 892 Kč 

20 001 Kč - 25 000 Kč 22 500 Kč 270 000 Kč 1 044 159 12 529 908 Kč 

25 001 Kč - 30 000 Kč 27 500 Kč 330 000 Kč 759 197 9 110 364 Kč 

30 001 Kč - 50 000 Kč 40 000 Kč 480 000 Kč 952 677 11 432 124 Kč 

50 001 Kč- 80 000 Kč 65 000 Kč 780 000 Kč 197 686 2 372 232 Kč 

80 001 Kč a více 80 000 Kč 960 000 Kč 86 750 1 041 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V následující tabulce Tab. 4.21 jsou vyobrazena čtyři navrhovaná daňová pásma. 

 Tab. 4.21 – Navrhovaná daňová pásma 

Základ daně 
Daň Ze základu přesahujícího 

od do 

0 Kč 132 000 Kč 14 % 
 

132 000 Kč 270 000 Kč 14 500 Kč + 18 % 132 000 Kč 

270 000 Kč 480 000 Kč 33 750 Kč + 25 % 270 000 Kč 

480 000 Kč a více 65 250 Kč + 31 % 480 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V navrhovaném daňovém systému by existovala 4 daňová pásma. První daňové pásmo 

by zahrnovalo poplatníky se základem daně do 132 000 Kč ročně při sazbě 14 %. Druhé 

daňové pásmo by bylo určeno pro poplatníky s ročním příjmem v rozmezí 132 000 Kč 

až 270 000 Kč s daní 14 500 + 18 % ze základu přesahujícího 132 000 Kč. Třetí daňové 

pásmo určené pro poplatníky v rozmezí příjmů 270 000 Kč až 480 000 Kč by obsahovalo daň 

33 750 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 270 000 Kč. Poslední pásmo by bylo určeno 

pro poplatníky s vysokými příjmy nad 480 000 Kč ročně a více, daň by činila 65 250 Kč + 

31 % ze základu přesahujícího 480 000 Kč. 

4.5 Dílčí závěr kapitoly 

 Ve čtvrté kapitole diplomové práce byly navrženy dva modely možného zdanění 

příjmů daňových poplatníků. Před předložením jednotlivých návrhů na změnu konstrukce 

osobní důchodové daně byly vytyčeny základní hlediska, ze kterých vycházely návrhy. 

 Navrhované změny respektovaly konstantní výnos státního rozpočtu, nadměrně 

nezatížily daňové poplatníky, kteří pobírají nižší příjmy, bylo zachováno zvýhodnění rodin 

s dětmi. 

 Vypočtená jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob by činila 20,1 %. Ve druhém 

navrhovaném daňovém systému by existovala 4 daňová pásma pro poplatníky. 
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5 Závěr  

V diplomové práci byla řešena problematika zdaňování příjmů fyzických osob za rok 

2011. Daň z příjmů fyzických osob netvoří jen daň ze mzdy, ale podléhají jí také příjmy 

ze závislé činnosti či příjmy z podnikání. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat konstrukci osobní důchodové daně a její vliv 

na veřejné rozpočty a navrhnout změny ve zdaňování příjmů poplatníků. Tento cíl 

se podařilo naplnit.  

V kapitole číslo dvě byla obsažena teoretická charakteristika daní, jejich vlastnosti, 

členění a charakteristika osobní důchodové daně. 

Třetí kapitola byla věnována deskripci let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. 

Ve zkoumaných letech 2007 - 2011 došlo ke změně ve způsobu zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti. Původní způsob použití daňových pásem nahradil v roce 2008 institut superhrubé 

mzdy, hrubý příjem zaměstnance byl tedy navýšen o pojistné povinně placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance. Daň byla tedy rovná, daňové zatížení bylo pro všechny 

daňové poplatníky stejné, činilo stejný podíl na hrubé mzdě. V roce 2008 se rovněž změnila 

výše slev na dani a daňových zvýhodnění, a to u slevy na dani na poplatníka z původních 

600 Kč na 2 070 Kč, daňové zvýhodnění na vyživované dítě z původní výše 500 Kč na 890 

Kč. V roce 2009 došlo ke změně ve výši sociálního pojištění zaměstnance z 8 % na 6,5 %, 

výsledná daňová povinnost se tak nepatrně snížila. 

V dalších letech se změnila pouze výše daňového zvýhodnění a u slevy na poplatníka 

došlo ke snížení o 100 Kč v důsledku zavedení tzv. povodňové daně. 

Ve čtvrté kapitole byly navrženy dvě možné změny způsobu zdaňování příjmů 

fyzických osob. První změnou bylo zrušení superhrubé mzdy a nahrazení jednotnou sazbou 

daně z příjmů fyzických osob. Pomocí výpočtů v tabulkách byla navržena jednotná sazba 

daně ve výši 20,1 %. Tato sazba nezohledňuje položky odpočitatelné od základu daně, slevu 

na manželku, invaliditu apod. V navazujících postupech bylo nutno vypočítat, jak velkou 

daň odvedli poplatníci v každém intervalu hrubých mezd pomocí využití zástupce, následně 

je sečíst a porovnat s výnosem státního rozpočtu. Nastal ovšem problém, jelikož není známa 

výše zdanění. Cílem tedy bylo výši určit vynásobením daně každé třídy počtem poplatníků 

v  intervalu. Jednotliví poplatníci si ovšem mohli uplatňovat slevu na poplatníka, manželku, 

daňové zvýhodnění na dítě a jiné další slevy či využít odečitatelných položek od základu 
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daně. Tím nastává zkreslení výpočtu. V této diplomové práci byla uvažována základní sleva 

na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě. 

 

Ve druhé části čtvrté kapitoly byla navržena daňová pásma, která vycházela z údajů 

roku 2011 a způsobu zdaňování v roce 2007. Výše slev byla stanovena v podobné výši jako 

v roce 2007, protože slevy využívané od roku 2008 jsou přizpůsobeny výpočtu čisté mzdy 

ze superhrubé mzdy, tj. počítají s navýšením hrubé mzdy o sociální a zdravotní pojistné 

hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, což v navrhovaných pásmech využíváno nebude 

a navrhované slevy a daňová zvýhodnění budou nižší. V navrhovaném daňovém systému by 

existovala 4 daňová pásma. První daňové pásmo by zahrnovalo poplatníky se základem daně 

do 132 000 Kč ročně při sazbě 14 %. Druhé daňové pásmo by bylo určeno pro poplatníky 

s ročním příjmem v rozmezí 132 000 Kč až 270 000 Kč s daní 14 500 + 18 % ze základu 

přesahujícího 132 000 Kč. Třetí daňové pásmo určené pro poplatníky v rozmezí příjmů 

270 000 Kč až 480 000 Kč by obsahovalo daň 33 750 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 

270 000 Kč. Poslední pásmo by bylo určeno pro poplatníky s vysokými příjmy nad 480 000 

Kč ročně a více, daň by činila 65 250 Kč + 31 % ze základu přesahujícího 480 000 Kč. 
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Seznam zkratek 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

DPPO   Daň z příjmů právnických osob 

DPFO   Daň z příjmů fyzických osob 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HM   Hrubá mzda 

max.   Maximální 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

resp.   Respektive 

ZD   Základ daně 

ZDP   Zákon o dani z příjmů 

ZTP/P   Zvlášť tělesně postižený s průvodce
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