
 





 



 



 

Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení daňového zatíţení fyzických osob a 

porovnání změn v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob v letech 2000 aţ 2008. 

V práci se zaměřuji na jednu skupinu příjmů fyzických osob, a to na příjmy ze závislé 

činnosti a funkční poţitky a jejich zdaňování v roce 2007 a 2008. Změny ve zdaňování 

příjmů hodnotím z perspektivy poplatníka daně těchto příjmů.  

 

Abstract: The goal of my work is to evaluate the tax burden on individuals, and especially 

compared to changes in tax legislation in the area of personal income between 2000 and 

2008th The paper focuses on one group of personal income, on income from employment 

and functional benefits and taxes in 2007 and 2008. Changes in taxation revenue evaluates 

the prospects of taxpayer revenue. 
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ÚVOD 

V bakalářské práci se zabývám typem osobní důchodové daně, reprezentované v 

podmínkách České republiky daní z příjmů fyzických osob, která je zavedena daňovou 

reformou od 1. 1. 1993 a upravená zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato daň 

je nejvíce vnímána základními ekonomickými subjekty, kterými jsou občané, a to zejména 

z důvodu, ţe přímo dopadá na jejich příjmy, resp. důchod. Osobní důchodové daně jsou ve 

většině zemí povaţovány za nejdůleţitější. Je jim přisuzována největší míra komplexnosti, 

spravedlnosti i ekonomické efektivnosti. Osobní daň můţe zahrnovat různé poţadavky na 

poskytování sociálních úlev, coţ u jiných např. spotřebních daní, které musí být pro 

všechny poplatníky stejné, není moţné. Důleţitost této daně je zdůrazněna i jejím 

zařazením na první místo v klasifikací daní podle OECD (Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj), která je obsaţena v Příloze 1. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení daňového zatíţení fyzických osob a 

především porovnání změn v legislativní úpravě daně z příjmu fyzických osob v letech 

2000 aţ 2008. Téma této práce je velmi široké, a proto se zaměřuji na jednu skupinu 

příjmů fyzických osob, a to na příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky a jejich 

zdaňování v roce 2007 a 2008. Změny ve zdaňování příjmů hodnotím z perspektivy 

poplatníka daně těchto příjmů.  

Od nabytí účinnosti zákona o daních z příjmů jiţ uplynulo sedmnáct let. Od té doby 

jsme mohli zaznamenat řadu větších či menších, snáze či obtíţněji aplikovatelných úprav. 

Jako celek se zákon o daních z příjmů postupně stává velmi sloţitou normou. Za 

nejzásadnější změny, které ovlivnily zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkční poţitky povaţuji zrušení progresivní sazby daně a následné zavedení lineární 

sazby daně s tím, ţe tato změna byla doprovázená u zaměstnanců zavedením 

tzv. superhrubé mzdy, dále výrazným navýšením všech slev na dani i daňového 

zvýhodnění a zavedením maximálního vyměřovacího základu pro výpočet zákonného 

pojistného u fyzických osob.  

Všechny výše popsané změny se udály v roce 2008, a proto provedu komparaci 

zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, jak bylo předepsáno v roce 

2007 se zdaňováním těchto příjmů pro rok 2008. Po tomto porovnání dále analyzuji silné a 

slabé stránky změn přijatých v roce 2008 legislativní úpravou daně z příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků. 
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Předpokládám, ţe komplex změn ve zdaňování příjmů FO z roku 2007 na 2008 

zmírnil daňové zatíţení všech poplatníků bez ohledu na výši jejich příjmů. Především těch, 

kteří dosahují nízkých či vysokých příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků. 

U nízko příjmových poplatníků z důvodu razantního zvýšení slev na dani a daňového 

zvýhodnění a u vysoko příjmových poplatníků především zavedením niţší, lineární sazby 

daně ve výši 15 %. Sníţení daňového zatíţení bude patrné zejména u těch, kteří překročili 

maximální vyměřovací základ pro zákonné pojistné.  

Obsahem první kapitoly je vymezení pojmu daň a jeho zasazení do kontextu 

sledované problematiky. V této kapitole také objasním funkce daní a uvedu několik nejvíce 

pouţívaných klasifikací daní.  

Druhá kapitola se zabývá legislativní úpravou daní z příjmu fyzických osob platnou 

pro zdaňovací období, ve kterém jsem začala bakalářskou práci vypracovávat, tj. v roce 

2009. Při určování daňových povinností poplatníka je třeba vţdy zákonem určit kdo, 

z čeho, kolik a jakým způsobem daň platí a právě o tom tato kapitola pojednává. 

Ve třetí kapitole se věnuji zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků za rok 2009, protoţe bakalářská práce je cílena právě na tuto skupinu 

příjmů. Zaměřím se zde na postupy při zdaňování těchto příjmů a okrajově chci zmínit 

problematiku zákonného pojistného. V této kapitole dále věnuji pozornost vypořádání 

daňové povinnosti u zaměstnance po uplynutí zdaňovacího období formou daňového 

přiznání resp. ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků. 

Na základě obecných podmínek zdaňování příjmů fyzických osob, kterým je 

věnována první část práce, bude ve čtvrté kapitole provedena analýza změn ve zdaňování 

příjmů poplatníků FO v letech 2000 aţ 2008. 

V páté kapitole chci provést případovou studii obsahující varianty, ve kterých budu 

zkoumat daňové zatíţení poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními poţitky 

stanovené zákonem o daních z příjmů pro roky 2007 a 2008. Dále šetřit fiktivní modelové 

situace, které by v roce 2008 resp. v dalších letech mohly ovlivnit daňové zatíţení 

poplatníků s těmito příjmy. Zjišťovat budu především dopady progresivní a lineární sazby 

daně, tzv. superhrubé mzdy a v neposlední řadě vliv maximálního vyměřovacího základu 

pro výpočet zákonného pojistného na zdaňování mezd těchto poplatníků.  

V závěru bakalářské práce shrnu zjištěné skutečnosti a na základě dosaţených 

výsledků případové studie potvrdím, nebo vyvrátím hypotézy, které jsem si stanovila 

v úvodu. 
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1 POJMY DAŇ A DAŇOVÁ SOUSTAVA  

Cílem první kapitoly je objasnit definici daně, její funkce a seznámit se nejenom se 

základním tříděním daní na daně přímé a daně nepřímé, ale také další klasifikace daní.  

 

1.1 Definice daně 

Daně jsou častým námětem diskuzí jak ekonomů, tak právníků a koneckonců i 

laiků. Často slýcháme: daně jsou u nás zbytečně vysoké, daně příliš zatěţují podnikání. 

Eventuelně: daně nestačí pokrýt potřeby státu atd. Zdálo by se, ţe je celkem jasné, co je to 

daň. Ale ve skutečnosti tento pojem není chápán jednoznačně a z těchto rozdílů potom 

plynou i nedorozumění. Proto je potřeba nejdříve definovat, co to je daň. [13] 

U jednotlivých autorů nalezneme značné mnoţství definic daně. Nejčasněji se 

pouţívá ta, jeţ definuje daň jako povinnou, zákonem stanovenou částku, kterou se 

odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomickému subjektu. 

Daněmi se odnímají příjmy soukromého sektoru, aby se jejich výnosy mohly stát příjmem 

veřejných rozpočtů. Na rozdíl od půjček vláda nemusí odejmuté prostředky splácet. [15] 

 Definice pouţívaná mezinárodní organizací OECD, zní ale takto: Daň je povinná 

nenávratná platba do veřejného rozpočtu. [23] Povinnost je v demokratických i 

nedemokratických státech ukládána zákonem, takţe platba musí být zákonná. 

Nenávratností platby se rozumí skutečnost, ţe poplatník nemá nárok na ekvivalentní 

protihodnotu, a ţe tedy výše daně nezávisí na tom, jaké veřejné sluţby konkrétní poplatník 

vyuţívá. Veřejným rozpočtem rozumíme nejen ten nejznámější, čili státní rozpočet, ale 

rozpočty na všech stupních státní správy a samosprávy a dokonce i společný rozpočet 

Evropské unie. Veřejnými rozpočty jsou ale i další rozpočty, tzv. parafiskální fondy. Mezi 

tyto fondy u nás patří například fondy zdravotních pojišťoven, takţe povinné platby 

zdravotním pojišťovnám, čili příspěvky na zdravotním pojištění jsou také daněmi. [13] 

 Daně musíme odlišovat od ostatních příjmů veřejných rozpočtů, kterými jsou 

poplatky a půjčky. Poplatek je peněţním ekvivalentem za sluţby poskytované veřejným 

sektorem. Jako takový je dobrovolný a účelový. Půjčka je úvěrovým příjmem veřejného 

rozpočtu. Je tedy návratná, nepovinná platba účelového nebo neúčelového charakteru, 

podle toho, zda ji např. vláda přijala s úmyslem financovat určitý projekt (půjčka účelová), 

nebo zda jejím cílem je vyrovnat deficit rozpočtu (půjčka neúčelová). [13] 
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1.2 Funkce daní 

Daně plní v ekonomice celou řadu funkcí a v následujícím výkladu představím čtyři 

základní funkce daní. [12, 13] 

 Funkce alokační – uplatňuje se tehdy, kdyţ trh projevuje neefektivnost 

v alokaci zdrojů. Příčinami trţního selhání můţou být následující 

skutečnosti. 

 Existence veřejných statků. Znamená to, ţe kaţdý jedinec spotřebovává 

veřejný statek a spotřeba jednoho nezmenšuje spotřebu ostatních 

jednotlivců. Zároveň nelze ţádnému jedinci zamezit v přístupu 

k veřejnému statku.  

 Existence statků pod ochranou. Statky pod ochranou státu jsou ty, o 

kterých si myslíme, ţe by se jich mělo produkovat více, neţ kolik by 

lidé byli ochotni si pořídit na vlastní náklady.  

 Existence externalit. Externality jsou uţitky nebo škody, které vznikají 

jako vedlejší produkt trhu a neprojevují se v ceně výrobku či sluţby.  

 Nedokonalá konkurence. Jestliţe trh selhává a místo dokonale 

konkurenčního trhu máme monopol nebo jinou odchylku, omezené 

zdroje společnosti nejsou vyuţity efektivně. 

 Funkce redistribuční – je důleţitá proto, ţe lidé nepovaţují rozdělení 

důchodů a bohatství, vzniklých fungováním trhu, za spravedlivé. Zmírňuje 

rozdíly výběrem od bohatších, coţ umoţňuje státu prostřednictvím transferů 

zvyšovat příjem méně bohatým. 

 Funkce stabilizační – znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice 

v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability.  

 Funkce fiskální – není to taková funkce, která by měla stejné postavení jako 

tři funkce výše uvedené. Rozumí se jí získávání finančních prostředků do 

veřejných rozpočtů, z nichţ jsou pak financovány veřejné výdaje. Fiskální 

funkce je obsaţena ve všech třech výše uvedených funkcích. U funkce 

alokační jde o získávání prostředků na financování oblastí trhem 

podceněných, u funkce redistribuční jde o získání financí pro chudé od 

bohatých. Při splnění stabilizační funkce reguluje vláda výši daňových 

příjmů podle hospodářského cyklu. 
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1.3 Klasifikace daní 

Daně lze třídit z mnoha různých hledisek, a jakou klasifikaci pouţijeme, to závisí 

na potřebě, ke které ji vytváříme. V následujícím výkladu se zaměřím na několik 

nejpouţívanějších kritérií ke třídění daní. 

 

1.3.1 Klasifikace daní dle jejich vazby na důchod poplatníka  

Základním tříděním daní je jejich rozdělení na daně přímé a daně nepřímé, a to 

podle jejich vazby na důchod jejich nositele.  

 Přímé daně – poplatník platí daně na úkor (k tíţi) svého důchodu a 

předpokládá se, ţe je nemůţe přenést na jiný subjekt. Do přímých daní patří 

[11]: 

 daně z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), 

 daň z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.), 

 daň dědická (zákon č. 357/1992 Sb.), 

 daň darovací (zákon č. 357/1992 Sb.), 

 daň z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.), 

 daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.). 

 Nepřímé daně – tyto daně nedopadají na jejich nositele přímo formou daní, 

ale nepřímo, tzn., ţe jsou zahrnuty v ceně zboţí a sluţeb, které hradí. 

Subjekt, který nepřímé daně odvádí (plátce) není totoţný se subjektem, 

který je nese (poplatníkem). Plátce tak tuto daň přenáší zcela legálně 

prostřednictvím ceny na poplatníka. Patří sem [11]: 

 daň z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.), 

 daně spotřební (zákon č. 353/2003 Sb.), 

 daně ekologické (zákon č. 261/2007 Sb.). 

 

1.3.2 Klasifikace daní podle dopadu  

 Pro posouzení spravedlnosti zdanění je uţitečné vědět, zda relativně větší daň platí 

bohatí, nebo chudí. Proto je potřeba vědět, jak se mění daňové zatíţení s růstem důchodu 

poplatníka. Potom rozlišujeme daně [13]: 

 proporcionální – s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění, 

 progresivní – s růstem důchodu míra danění roste, 

 regresivní – s růstem důchodu míra zdanění klesá. 
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1.3.3 Klasifikace daní dle subjektu daně 

Základem pro toto třídění je vymezení osoby či osob, tedy ekonomického subjektu, 

který je nucen daň platit. Můţe to být [15]: 

 jednotlivec – individuální fyzická osoba, která je charakterizována jménem, 

trvalým bydlištěm a určitým jedinečným znakem (např. v České republice 

rodné číslo), 

 domácnost – v případech, kdy je nositelem daňových povinností určená 

hlava rodiny, která daň odvádí za domácnost jako celek, 

 oba manželé – pokud je zavedeno společné zdanění manţelů, tj. příjmy 

manţelů se sumarizují a dělí dvěma, 

 všichni členové domácnosti – jedná se o náročnější variantu předchozího 

vymezení subjektu daně, která znamená sumarizaci příjmů všech členů 

domácnosti a vydělení buď počtem osob patřících do domácnosti, nebo jen 

počtem výdělečně činných, či jiným způsobem, 

 firma, korporace – tj. za určitým cílem uměle vytvořená právnická osoba, 

která pro vnější okolí vystupuje jako jedna organizace, je definována 

názvem, právní formou, je zapsána do seznamu firem a je ji přiděleno 

identifikační číslo. 

 

1.3.4 Klasifikace daní podle objektu 

Podle objektu, na nějţ jsou daně uloţeny, je třídíme na [13, 15]: 

 z důchodu (příjmů) – jsou uvaleny na důchody poplatníka plynoucí mu 

jednak v peněţní, ale i v naturální podobě, 

 ze spotřeby – postihují buď veškerou spotřebu, či spotřebu vybraných 

skupin výrobků, 

 z majetku – zdaňují nemovitosti i movité majetky, jejich nabytí či údrţbu. 

 

1.3.5 Klasifikace daní dle jejich respektování příjmových poměrů poplatníka 

Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka třídíme daně na [13]: 

 osobní – jsou adresné a mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi tím, ţe 

zohledňují jeho platební schopnost, 

 in rem (latinsky „in rem“ = „na věc“) – platí se bez ohledu na platební 

schopnost poplatníka. 
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2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

 Cílem této kapitoly je seznámit se s výkladem současné legislativní úpravy daně 

z příjmů fyzických osob (dále jen DzP FO).  

DzP FO jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZDP). Tato hmotněprávní norma řeší problematiku zdaňování příjmů 

fyzických ale i právnických osob. Postup při vybírání a správě daně je upraven zákonem 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP), 

jakoţto procesněprávní normou.  

   

2.1 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem se podle § 6 odst. 2 ZSDP rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo 

úkony jsou přímo podrobeny dani. [22] 

V daňové teorii a praxi jsou rozlišovány podle teritoriálního vymezení zdrojů 

příjmů dva typy daňových poplatníků, a to [17]: 

 poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehoţ daňová 

povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i 

na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (daňový tuzemec, rezident), 

 poplatník s omezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehoţ daňová 

povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR 

(daňový cizozemec, nerezident). 

ZSDP definuje v § 2 odst. 3 plátce daně jako osobu, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům 

a pojmem daň se pro účely tohoto zákona rozumí i zálohy na daň. [22] 

 

2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem DzP FO jsou jednotlivé druhy příjmů, které jsou z hlediska 

sémantického i z hlediska uplatňování daňových reţimů a technik výběru daně rozděleny 

do 5 skupin, a to [17]: 

 příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků (§ 6), 

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

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

 příjmy z pronájmu (§ 9), 

 ostatní příjmy (§ 10). 
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Předmětem daně jsou nejen příjmy peněţní, ale rovněţ příjmy nepeněţní dosaţené i 

směnou, přičemţ nepeněţní příjmy se oceňují podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, ve znění pozdějších předpisů. [17, 19] 

Jednotlivé paragrafy ZDP obsahují bliţší vymezení příjmů, které patří do příslušné 

skupiny. Je v nich uveden i výčet dalších příjmů, které kromě příjmů taxativně 

vymezených v § 3 odst. 4 ZDP předmětem daně u FO nejsou a které jsou od daně 

osvobozeny, popř. některé další skutečnosti.  

Bliţší popis jednotlivých skupin příjmů není z hlediska porovnání daní v letech 

2000 aţ 2009 v práci nezbytný z důvodu zaměření bakalářské práce na skupinu příjmů ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků. 

 

2.3 Příjmy osvobozené od daně 

Příjmy osvobozené od daně jsou předmětem daně, ale z důvodu osvobození se 

nezdaňují. ZDP taxativně stanoví, které příjmy jsou osvobozeny od daně. U DzP FO je v 

§ 4 ZDP uvedeno všeobecné osvobození od daně z příjmů a v dalších ustanoveních v § 6 

a § 10 je pak specifikováno osvobození od daně ještě pro vymezený okruh určitých druhů 

příjmů [17]. 

Určitý okruh příjmů je osvobozen od daně jednoznačně bez specifických podmínek, 

řada příjmů je však vázána na splnění jedné nebo více podmínek, za kterých je daný příjem 

osvobozen od daně. [16] 

 

2.4 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím pro FO můţe být na rozdíl od právnických osob (dále jen 

PO) pouze kalendářní rok, tj. období od 1. 1. do 31. 12. [18] 

Podnikající FO sice můţe účtovat v hospodářském roce, ale podávat daňové 

přiznání k DzP FO je povinna vţdy za kalendářní rok.[18] 

Hospodářským rokem se rozumí účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců, které 

můţe začínat pouze 1. dnem jiného měsíce, neţ je leden. [18] 
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2.5 Základ daně 

Základ daně (dále jen „ZD“) je daňová kategorie, ze které se sazbou daně 

vypočítává daňová povinnost poplatníka. [17] 

Podle § 5 odst. 1 ZDP je ZD částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve 

zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění 

a udrţení, pokud u jednotlivých druhů příjmů podle § 6 aţ § 10 ZDP není stanoveno jinak. 

[18] 

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

příjmů uvedených v § 6 aţ 10 ZDP, je ZD součet dílčích základů daně zjištěných podle 

jednotlivých druhů příjmů. [18] 

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

stanoveno, ţe se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP ze samostatného 

ZD. [18] 

U poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními poţitky se postupuje při 

stanovení ZD jinak, neţ u poplatníků s jinými druhy příjmů (ZD u těchto poplatníků je tzv. 

superhrubá mzda). ZD daně poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními poţitky 

je uveden v kapitole 4, kde je také popsán vývoj ZD od roku 2000 aţ po současnou úpravu. 

 

2.5.1 Metodika stanovení základu daně fyzické osoby 

 Při stanovení ZD z příjmů FO je nejprve třeba stanovit dílčí základ daně (dále jen 

DZD). Vycházíme-li z jednotlivých druhů příjmů, pak se DZD stanoví takto [17]: 

1) DZD§6 = Pc * 1,34, (DZD§6 > 0),  

kde: Pc je celkový roční příjem dosaţený za zdaňovací období a vyplacený nebo 

obdrţený nejdéle do 31. dnů po skončení zdaňovacího období (hrubý příjem, hrubá 

mzda), 

   1,34 je koeficient 

Tento koeficient v roce 2009 odpovídá zvýšení o částku odpovídající pojistnému na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné 

zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit 

zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“), částka odpovídající tomuto povinnému pojistnému 

(tuzemskému) se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo 

k funkčnímu poţitku téţ u zaměstnance, u kterého povinnost platit toto (tuzemské) povinné 

pojistné zaměstnavatel nemá. V roce 2008 u zaměstnance, na kterého se vztahovalo povinné 

zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele 

na toto zahraniční pojištění. 
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2) DZD§7 = P – Vdzu, (DZD§7 = 0, > 0, <0), 

kde:  P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, 

  Vdzu jsou výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 

3) DZD§8 = P, (DZD§8 = 0, > 0), 

kde:  P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce. 

4) DZD§9 = P – Vdzu, (DZD§9 = 0, > 0, <0), 

kde: P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, 

Vdzu jsou výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 

5) DZD§10 = P – Vd, (DZD§10 = 0, > 0), 

kde:  P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, 

Vdzu jsou výdaje na dosaţení příjmů. 

 

ZD z příjmů FO se pak stanoví takto [17]: 

ZD = (DZD§6 + DZD§7+ DZD§8+ DZD§9+ DZD§10) – NČ – PO, 

 kde: ZD je základ daně, 

  DZD§6 je dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, 

  DZD§7 je dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

  DZD§8 je dílčí základ daně z kapitálového majetku, 

  DZD§9 je dílčí základ daně z pronájmu, 

  DZD§10 je dílčí základ daně z ostatních příjmů, 

  NČ je nezdanitelná část základu daně podle § 15, 

PO jsou odčitatelné poloţky podle § 34 ZDP.  

 

 ZD můţe být tedy větší neţ nula nebo roven nule, ale poplatníkovi s příjmy z 

podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) a z pronájmu (§ 9 ZDP) můţe 

vzniknout i daňová ztráta. O daňovou ztrátu se sníţí úhrn dílčích základů daně zjištěných 

podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 aţ 10 ZDP a daňovou ztrátu nebo její 

část, kterou nelze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze uplatnit 

v následujících 5 letech. O daňovou ztrátu nelze ale sníţit příjmy ze závislé činnosti a 

funkční poţitky. [18] 

 

2.5.2 Poloţky odčitatelné od základu daně  

Poloţky odčitatelné od ZD sniţují ZD z příjmů FO. Odpočitatelnými poloţkami od 

ZD jsou v zásadě ztráta a zákonem určená část některých typů výdajů. Jejich přesné 

vymezení (definice) je uvedeno v § 34 ZDP. [18] 
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2.5.3 Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části ZD stanovené v § 15 ZDP zahrnují poloţky, které při splnění 

podmínek pro jejich uplatnění sniţují ZD z příjmů FO. Některé nezdanitelné části ZD, 

které byly konstruovány na principu solidarity a zohledňovaly rodinnou, sociální a 

zdravotní situaci poplatníka daně z příjmů, byly převedeny do systému uplatňování slev na 

dani, a sniţují tedy daň. [17] Tento vývoj a přehled nezdanitelných části ZD a slev na dani 

je zachycen v Příloze 2 a 3. 

 

2.5.4 Slevy na dani 

V rámci mechanizmu fungování DzP FO se uplatňují jednak slevy na dani, které 

jsou poskytovány FO z titulu zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (§ 35 

ZDP), dále slevy na dani mající spíše povahu úlev na dani pro příjemce investičních 

pobídek (§ 35a, § 35b ZDP), slevy na dani nahrazující tzv. nezdanitelné části ZD (§ 35ba 

ZDP) a v neposlední řadě tzv. daňové zvýhodnění na vyţivované dítě v domácnosti (§ 35c, 

§ 35d ZDP), které lze uplatnit formou [17]: 

 slevy na dani, 

 daňového bonusu, 

 kombinací slevy na dani a daňového bonusu.  

 

2.6 Sazby daně 

Roční sazba pro výpočet DzP FO je stanovena v § 16 ZDP. Daň se počítá z 

ročního ZD sníţeného o nezdanitelné části ZD a o odčitatelné poloţky, zaokrouhleného 

na celé stokoruny dolů. Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. [18] 

Měsíční sazba pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců v § 38h odst. 2 ZDP je 

stanovená obdobným způsobem jako roční sazba daně. Základ pro výpočet zálohy na 

daň, ze kterého se počítá záloha, se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru 

a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. Vypočtená záloha na daň se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. [18] 

Zvláštní sazba daně podle § 36 ZDP je určená pro případy, kdy je daň vybírána 

plátcem daně sráţkou u zdroje. Tato daň se vybírá ze samostatného základu daně, který 

nelze sniţovat o ţádné výdaje a nezdanitelné části ZD, pokud ZDP nestanoví jinak. 

[18] Přehled procentuální výše sazeb daně u poplatníků FO obsahuje Tabulka 1 

uvedená na následující straně. 
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Tabulka 1: Přehled sazeb daně u poplatníků fyzických osob 

Sazba daně pro fyzické osoby 
Sazba platná pro 

zdaňovací období 2009 

Roční sazba daně pro zdaňování příjmů FO (§ 16 ZDP)  15 % 

Sazba pro výpočet měsíčních záloh u zaměstnanců (§ 38h 

odst. 2 ZDP) 
15 % 

Zvláštní sazba daně podle § 36 ZDP  15 % 

Zdroj: [18]  

 

2.7 Placení daně 

Obvyklý způsob placení daně je zákonem určená povinnost poplatníka daň si sám 

vypočítat v daňovém přiznání. K účinnému výběru daní byly také zavedeny způsoby, které 

daňovou povinnost rozdělují do menších částek nebo které zaručí platbu daně hned při 

vzniku příjmů poplatníka. [13]: 

 zálohy, 

 sráţky daně u zdroje. 

Zálohy znamenají rozdělení platby daně do více menších částek. Zálohy jsou 

placeny během zdaňovacího období na daň, jejíţ výše nemůţe být předem známa. U DzP 

bude roční výše a celková sazba záviset na celkových ročních příjmech poplatníka a na 

tom, jaké bude uplatňovat odpočty. Takţe součet záloh na daň sraţených ze mzdy 

zaměstnance nemusí odpovídat celkové roční dani. Podobně ani u podnikatelů respektive u 

PO není během roku známo, jaká bude jejich celková daň, proto se mohou v tomto období 

platit jen zálohy, které se vyúčtuji po skončení zdaňovacího období. [13] 

Sráţka daně u zdroje příjmu je zvláštní způsob zdanění, kdy z něj plátce daně srazí 

příslušné procento daně. Odpovědnost za sráţku daně má plátce a ten také daň odevzdá 

svému příslušnému finančnímu úřadu. Příjem, jenţ podléhá sráţkové dani, se do daňového 

přiznání jiţ neuvádí, ačkoliv u nás existují určité výjimky, kdy se zpětně započítá a sraţená 

daň se povaţuje za zálohu na celkovou daňovou povinnost. [13] 

Avšak sráţka se provádí i u záloh na DzP ze závislé činnosti a z funkčních poţitků. 

Tento systém se nazývá PAYE (pay as you earn, čili plať, kdyţ vyděláš). Jde tu o 

kombinaci zálohy na daň a sráţky u zdroje. [13] Poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti 

nebo s funkčními poţitky sráţí zálohy na daň z úhrnu příjmů zúčtovaných nebo 

vyplacených za kalendářní měsíc zaměstnavatel, který má povinnosti plátce daně. 

Podle § 38b ZDP se daň nebo daň včetně zvýšení daně nebo penále nepředepíše a 

neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč, nebo nečiní-li celkové zdanitelné příjmy u FO více neţ 

15 000 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybírána daň nebo záloha na daň sráţkou.  
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3 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ 

ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŢITKŮ 

Tato kapitola se věnuje současné legislativní úpravě DzP FO ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků. Pro bakalářskou práci je potřebné vymezit si pojmy „příjmy ze závislé 

činnosti“, „funkční poţitky“, a také je důleţité objasnit další skutečnosti o zdaňování 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, protoţe na tuto skupinu příjmů je práce 

orientována. 

 

3.1 Poplatník a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků 

Poplatníkem daně je FO pobírající příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky a v 

§ 6 odst. 2 ZDP je poplatník s těmito příjmy označen jako „zaměstnanec”. Povinnost 

sráţet daň nebo zálohy na daň má z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků podle 

§ 38h a § 38d daňový subjekt, který tyto příjmy poplatníkovi vyplácí. Plátce příjmů ze 

závislé činnosti anebo z funkčních poţitků je označen v § 6 odst. 2 ZDP jako 

„zaměstnavatel“. [18] 

Zaměstnanec je tedy povinen platit daň nebo zálohy na daň ze svých příjmů. Na 

druhé straně je to plátce daně, prostřednictvím kterého se daň nebo zálohy na daň z příjmů 

zaměstnance sráţí a správci daně odvádí. Pojmy „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“ jsou 

legislativní zkratky pro účely daňového zákona. Nejsou však relevantní významům těchto 

pojmů např. v pracovněprávní legislativě. 

 

3.2 Vymezení pojmů „příjmy ze závislé činnosti“ a „funkční poţitky“ 

Za příjmy ze závislé činnosti jsou v § 6 odst. 1 ZDP prohlášeny nejen příjmy ze 

současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního, členského a obdobného 

poměru, v nichţ je poplatník při výkonu práce povinen dbát příkazů plátce, ale i příjmy za 

práci ţáků a studentů z praktického výcviku, příjmy za práci členů druţstev, společníků a 

jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i 

kdyţ nejsou povinni při výkonu práce dbát příkazů plátce, příjmy za práci likvidátorů, 

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO. Za příjmy ze závislé činnosti jsou 

prohlášeny také příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 

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

poplatník závislou činnost nebo funkci vykonává nebo u kterého ji nevykonává. [18] 
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Za funkční požitky, které se zdaňují obdobně, jako příjmy ze závislé činnosti, se 

podle § 6 odst. 10 ZDP povaţují zpravidla platy za výkon veřejné funkce a odměny za 

výkon funkce v různých orgánech, sdruţeních a institucích, i kdyţ nositelé tohoto druhu 

příjmů nejsou v roli poplatníka s povinnosti dbát příkazů plátce při výkonu práce. [18] 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků definované v § 6 odst. 1 a odst. 10 

ZDP jsou vyjma příjmů plynoucích ze zahraničí, zdaňovány prostřednictvím 

zaměstnavatele, který má povinnosti plátce daně a pod jeho majetkovou odpovědností. 

ZDP definuje příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky v ustanovení § 38h ZDP jako 

„mzdu“. [18] 

 

3.3 Variantní postupy pří zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z 

funkčních poţitků prostřednictvím plátce daně 

Při zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků prostřednictvím 

plátce daně se setkáváme s několika variantními postupy při výpočtu konkrétní daňové 

povinnosti, které se váţou na určité podmínky. Rozhodující je zejména [10]: 

 zda poplatník podepsal u plátce daně na zdaňovací období tiskopis 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

z funkčních požitků (dále jen „Prohlášení k dani“), 

 v některých případech i výše příjmů, 

 v některých případech skutečnost, ţe se jedná o daňového nerezidenta ČR, 

 u poplatníka bez podepsaného Prohlášení k dani téţ skutečnost, o jaký druh 

příjmů ze závislé činnosti nebo funkční poţitek se jedná, 

 po uplynutí zdaňovacího období téţ skutečnost, zda poplatník má i jiné 

příjmy podle § 7 aţ 10 ZDP, nebo příjmy ze zaměstnání plynoucí ze zdrojů 

v zahraničí. 

S výjimkou příjmů ze závislé činnosti uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP 

plynoucích daňovým nerezidentům ČR, je pro účely zdanění vţdy rozhodující, zda 

poplatník na zdaňovací období u plátce daně podepíše Prohlášení k dani podle § 38k 

odst.¨4 ZDP, či nikoliv. Můţe je ale podepsat na stejné období kalendářního roku pouze u 

jednoho plátce (pobírá-li mzdu souběţně od více plátců, můţe si zvolit, u kterého z nich 

Prohlášení k dani podepíše).  Podepsané Prohlášení k dani je první podmínkou k tomu, aby 

poplatník mohl uplatňovat jiţ v průběhu zdaňovacího období pro sníţení vypočtené zálohy 

na daň slevy na dani podle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění na děti ţijící s ním v 
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domácnosti. Skutečnost, ţe u jiného plátce toto právo na stejné období kalendářního roku 

neuplatnil, stvrdí poplatník svým podpisem v tiskopisu „Prohlášení k dani“. [10]  

Z výčtu informací potřebných pro správné daňové posouzení příjmu lze odvodit, ţe 

existuje řada variant při stanovení postupů výpočtu konkrétní daňové povinnosti. Systém 

zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních poţitků u zaměstnavatele, který je 

plátcem daně v průběhu zdaňovacího období 2009 je znázorněn v přehledné Tabulce 2. 

V Příloze 4 jsou dále uvedeny systémy zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti a z 

funkčních poţitků v průběhu zdaňovacího období 2000 aţ 2008. 

 

Tabulka 2: Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků u 

zaměstnavatele, který je plátcem daně v průběhu zdaňovacího období 2009 

Zaměstnanec na 

zdaňovací období 

podepsal 

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec na zdaňovací období 

nepodepsal  

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec – 

nerezident ČR  

(odlišný reţim bez 

ohledu na Prohlášení) 

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 

písm.¨a) aţ d) a  

odst. 10 ZDP 

(tzv. hrubá mzda)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 

písm.a), d) a odst. 10 

ZDP, nepřesahující 

před zvýšením o 

povinné pojistné 

5 000 Kč hrubého 

Úhrn měsíčních příjmů, 

které netvoří 

samostatný základ daně 

pro sráţku daně sazbou 

dle § 36 ZDP 

Příjmy ze závislé 

činnosti uvedené v § 22 

odst. 1 písm. f) bod 2 

ZDP (tzv. tantiémy) a 

dle § 22 odst. 1 písm. g) 

bod 6 ZDP 

(z pracovního vztahu) 

Plus povinné pojistné  

(§ 38h odst. 1 ZDP) 

Plus povinné pojistné  

(§ 6 odst. 4 a 13 ZDP)  
Plus povinné pojistné  

(§ 38h odst. 1 ZDP) 

Plus povinné pojistné 

(§ 6 odst. 15 ZDP)  

(jen ve výši 9 % na ZP) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 
(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Samostatný  

základ daně 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Samostatný základ 

daně 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

Záloha na daň 

lineární 

sazbou 15 % 

▪ minus měsíční slevy 

dle § 35ba ZDP a 

měsíční daňové 

zvýhodnění (slevu) 

▪ plus měsíční bonus 

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 15 % 

Záloha na daň 

lineární sazbou 15 %  

(nesníţená o slevy na 

dani a o daňové 

zvýhodnění)  

Daň zvláštní sazbou 

ve výši 15 %  

■ Tyto příjmy vstupují 

do ročního základu 

daně v rámci RZZ nebo 

v DAP 

■ Tyto příjmy 

nevstupují do ročního 

základu daně 

■ VÝJIMKA: § 38k 

odst. 7 a § 38d odst. 4 

ZDP při RZZ 

■ Zaměstnanec s těmito 

příjmy má povinnost 

podat DAP 

■ VÝJIMKA: § 38k 

odst. 7 při RZZ a 

doplatky mezd dle 

§ 38ch ZDP 

■ Tyto příjmy 

nevstupují do ročního 

základu daně 

■ VÝJIMKA: od 

roku 2009 

 § 36 odst. 7 v DAP 

Legenda: RZZ – roční zúčtování daňových záloh, DAP – daňové přiznání, ZP – zdravotní pojištění 

Zdroj: [10] 
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3.4 Odvody zaměstnance a zaměstnavatele na zákonné pojistné 

Příjmy FO jsou v současné době zatíţeny několika druhy odvodů, které jsou si 

v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se nejen o 

DzP FO, ale také o: 

 pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové 

pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti,  

 pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

 

3.4.1 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále 

jen SZ) je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Základním principem tohoto pojistného je to, ţe mu podléhají příjmy pouze tehdy, 

pokud je jejich příjemce účasten pojištění. Ze stejného druhu příjmu tak někdy můţe a 

jindy nemusí být odváděno pojistné. Zaměstnanec tak např. není účasten pojištění, pokud 

má sjednánu dohodu o provedení práce.  

Zákon o pojistném na SZ stanoví vyměřovací základy jednotlivých typů poplatníků 

a plátců pojistného. Vyměřovací základ zaměstnance je definován podle zákona o 

pojistném na SZ a jedná se o příjmy odpovídající příjmům ze závislé činnosti a funkčním 

poţitkům v § 6 ZDP s určitými výjimkami. Vyměřovacím základem zaměstnavatele je 

součet vyměřovacích základů všech zaměstnanců daného zaměstnavatele. [21] 

Pro placení pojistného na SZ byl od roku 2008 zaveden maximální vyměřovací 

základ za zaměstnance a OSVČ ve výši 48násobku průměrné mzdy. Zaměstnavatel 

přestane odvádět pojistné na SZ z příjmů zaměstnance, pokud od začátku kalendářního 

roku (zdaňovacího období) dosáhl úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximálního 

vyměřovacího základu. [16] 

 

3.4.2 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění  

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen ZP) je upraveno zákonem 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  

Pro zdravotní pojistné platí totéţ jako pro sociální pojistné, tj. ţe mu podléhají 

příjmy pouze těch osob, které jsou pojištění účastny, a také je zde stanoven maximální 
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vyměřovací základ. U pojistného na ZP platí dále to, ţe zaměstnanec, který nedosáhne 

měsíčního příjmu ani ve výši minimální mzdy je povinen aţ na zákonem určené výjimky 

doplatit pojistné z rozdílu mezi skutečně dosaţeným příjmem a minimálním vyměřovacím 

základem. Pojistné na ZP platí i osoby bez vlastních příjmů, i kdyţ za většinu z nich (děti, 

studenti, nezaměstnaní, důchodci) je platí stát.  

Vyměřovací základ zaměstnance je stanoven v zákoně o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění a jedná se o totoţné vymezení jako v případě sociálního pojistného. 

Vyměřovací základ zaměstnavatele není stanoven, avšak na základě ustanovení zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění platí zaměstnavatelé dvě třetiny pojistného 

a zaměstnanci jednu třetinu z téhoţ základu. [20] 

 

3.4.3 Výše odvodového zatíţení zaměstnanců a zaměstnavatelů na zákonné pojistné  

 Níţe uvedené částky v Tabulce 3 dávají odpověď na to, o jakou částku se sníţí 

příjem zaměstnance po zaplacení pojistného na SZ a ZP a kolik musí zaměstnavatel ještě 

vynaloţit ze svých prostředků na zákonné pojištění zaměstnance. 

 

Tabulka 3: Sazby sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnance a zaměstnavatele 

(v % z vyměřovacího základu) 

Kalendářní rok (zdaňovací období) 2008 2009 

Sazba sociálního pojištění u zaměstnavatele 26 % 25 % 

Z toho: 

na nemocenské pojištění 

na důchodové pojištění 

na státní politiku zaměstnanosti 

 

3,3 % 

21,5 % 

1,2 % 

 

2,3 % 

21,5 % 

1,2 % 

Sazba sociálního pojištění u zaměstnance 8 % 6,5 % 

Z toho: 

na nemocenské pojištění 

na důchodové pojištění 

na státní politiku zaměstnanosti 

 

1,1 % 

6,5 % 

0,4 % 

 

nepřispívá 

6,5% 

nepřispívá 

Sazba zdravotního pojištění u zaměstnavatele 9 % 9 % 

Sazba zdravotního pojištění u zaměstnance 4,5 % 4,5 % 

Zdroj: vlastní práce 
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3.5 Vypořádání daňové povinnosti u poplatníka s příjmy podle § 6 ZDP  

Měsíční zálohy na daň sraţené zaměstnavatelem z příjmů ze závislé činnosti a z 

funkčních poţitků a vyplacené měsíční daňové bonusy nepředstavují u poplatníka 

definitivní stanovení daňové povinnosti (jsou sraţeny, resp. vyplaceny v průběhu roku, kdy 

skutečná výše roční daně a daňového bonusu není ještě známá) a jsou po uplynutí 

zdaňovacího období zúčtovatelné dvěma způsoby [10]: 

 prostřednictvím daňového přiznání podaného samotným zaměstnancem ve 

stanovené lhůtě u správce daně, 

 v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provedeného na 

ţádost zaměstnance zaměstnavatelem a pod jeho odpovědností. 

 

3.5.1 Daňové přiznání  

Odpověď na otázku, kdy má poplatník FO povinnost podat daňové přiznání je třeba 

hledat zejména v následujících ustanoveních ZDP [18]: 

 v § 38g odst. 1 je stanoven roční administrativní limit ve výši 15 000 Kč, při 

jehoţ naplnění je poplatník povinen podat daňové přiznání, 

 v § 38g odst. 2 jsou stanoveny podmínky, za kterých nemá povinnost podat 

daňové přiznání poplatník s příjmy podle § 6 ZDP, dále, kdy musí podávat 

daňové přiznání daňový nerezident ČR s těmito příjmy a také některé další 

situace, kdy má zaměstnanec tuto povinnost (upřesnění v § 38g odst. 1 a 2 

ZDP je uvedeno v Příloze 5), 

 v § 38gb a v § 40b ZSDP je stanoveno, kdy podává daňové přiznání 

poplatník FO v insolventním řízení a v jakém rozsahu v něm uplatní 

nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, 

 v § 38k odst. 7 a § 38d odst. 4 písm. a) jsou uvedeny podmínky, za kterých 

lze u zaměstnance bez podepsaného Prohlášení k dani zahrnout do ročního 

zúčtování záloh i příjmy zdaněné za podmínek stanovených v § 6 odst. 4 

daní vybíranou sráţkou zvláštní sazbou, 

 v § 36 odst. 7 je od roku 2009 uvedeno, ţe do daňového přiznání mohou 

uvést rezidenti členských států EU nebo dalších států, které tvoří Evropský 

hospodářský prostor (dále jen EHP) i taxativně uvedené příjmy definované 

v § 22 ZDP, zdaněné v ČR daní vybíranou sráţkou zvláštní sazbou. 
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3.5.2 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků a daňového zvýhodnění  

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

a daňového zvýhodnění (dále jen RZZ) je institut určený pro vypořádání roční daňové 

povinnosti u poplatníka s těmito příjmy, který nemá povinnost podat přiznání k dani podle 

§ 38g odst. 2 ZDP. [10] 

V 38ch ZDP jsou stanoveny podmínky, za kterých můţe zaměstnavatel provést 

zaměstnanci RZZ a v § 35d odst. 6 aţ 9 ZDP je od roku 2005 upraven postup při ročním 

zúčtování daňového zvýhodnění. Poplatník můţe poţádat o RZZ jen splní-li všechny níţe 

uvedené podmínky [10]: 

 jestliţe ve zdaňovacím období pobíral příjmy pouze od jednoho plátce daně, 

nebo od více plátců daně, ale postupně za sebou (a tato období se ani o 

jeden den nepřekrývala) včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených těmito 

plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně jiţ závislou činnost 

nevykonával, 

 podepsal u všech těchto plátců Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 

ZDP a to nejpozději do 15. února na zdaňovací období, případně po vstupu 

do zaměstnání k plátci do 30 dnů, anebo zpětně nejpozději do 15. února po 

uplynutí zdaňovacího období, 

 písemně poţádal o provedení RZZ posledního z plátců daně ve zdaňovacím 

období a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období, 

 nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání. 
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4 ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ DANĚ Z PŘÍJMŮ FO ZE 

ZÁVISLÉ ČINNOSTI V LETECH 2000 AŢ 2008 

Jak uţ jsem zmínila v úvodu, v této kapitole se věnuji hlavním změnám ve 

zdaňování příjmů plynoucích FO ze závislé činnosti a za výkon funkce v letech 2000 aţ 

2008. V následujícím výkladu jsem provedla analýzu změn ve zdaňování těchto příjmů a 

došla jsem k závěru, ţe zcela k  zásadním změnám došlo aţ počínaje rokem 2008 zákonem 

o stabilizaci veřejných rozpočtů.  

První důleţitou změnou byl přechod klouzavě progresivní sazby daně na lineární 

sazbu daně ve výši 15 %. V zájmu kompenzace nevýhod, které by jinak plynuly ze 

zavedení lineární sazby daně u tzv. nízko příjmových poplatníků a rodinách s dětmi a 

z titulu opuštění společného zdanění manţelů, došlo počínaje rokem 2008 záměrně také 

k výraznému navýšení všech slev na dani a daňového zvýhodnění. Další podstatnou 

změnou bylo rozšíření základu daně u poplatníků FO, kde jiţ nelze povinné pojistné 

placené samotným poplatníkem  uplatnit jako daňový výdaj  a u zaměstnanců navíc k 

zavedení tzv. superhrubé mzdy s tím, ţe od roku 2008 došlo u FO současně k zavedení 

maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na SP a ZP. 

 

4.1 Základ daně v letech 2000 aţ 2008 

Do konce roku 2007 bylo moţné podle § 6 odst. 13 ZDP příjmy ze závislé činnosti 

a funkční poţitky při výpočtu ZD sníţit jen o částky pojistného, které byl poplatník 

povinen platit jako zaměstnanec na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění podle 

tuzemských zvláštních právních předpisů (o 9 % pojistného na sociální zabezpečení a 

4,5¨% na zdravotní pojištění), nebo o příspěvky zaměstnance na povinné zahraniční 

pojištění stejného druhu. [8] 

Počínaje rokem 2008 tyto příjmy nelze sníţit o pojistné placené zaměstnancem a u 

těchto poplatníků je navíc základem daně  tzv. superhrubá mzda (SHM), tzn. příjem 

zvýšený o fiktivní částku odpovídající povinnému pojistnému placenému z těchto příjmů 

zaměstnavatelem (v roce 2008 zvýšený o 26 % na sociální zabezpečení a o 9 % na 

zdravotní pojištění). Obdobně se postupuje u zaměstnance, který spadá do systému 

zahraničního povinného pojistného (od roku 2009 vţdy jako kdyby spadal do systému 

tuzemského povinného pojistného) a v roce 2008 se příjem tohoto zaměstnance zvýšil o 

příspěvky zaměstnavatele na zahraniční pojištění stejného druhu. [9, 10] 
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Ve zdaňovacím období 2005 aţ 2007 mohli manţelé, kteří vyţivovali  alespoň 

jedno dítě ţijící s nimi v domácnosti, vyuţít institut výpočtu daně ze společného základu 

daně, čili tzv. společného zdanění manţelů. Manţelé si mohli mezi sebe rozdělit společný 

základ daně na polovinu, a to po uplatnění nezdanitelných části základu daně, u kterých 

splnili podmínky pro jejich uplatnění. ZDP stanovil, ţe tyto nezdanitelné části základu 

daně uplatňoval i ten z manţelů, který neměl zdanitelné příjmy. Společným zdaněním 

manţelů se zmírnil neúměrný dopad progresivní daňové sazby na domácnosti s dětmi 

zejména v případech, kdy ţivitelem rodiny byl pouze jeden z rodičů nebo kdy příjmy obou 

manţelů byly rozdílné. Jednalo se ale o komplikovaný a administrativně náročný způsob 

vypořádání daňové povinnosti, proto došlo počínaje rokem 2008 zavedením lineární sazby 

daně u FO k jeho zrušení s tím, ţe toto opatření bylo kompenzováno výrazným navýšením 

slevy na dani na druhého z manţelů a daňového zvýhodnění na děti. [6, 7, 8, 9] 

 

4.2 Sazby daně v letech 2000 aţ 2008 

ZD a základ pro výpočet zálohy na daň u zaměstnanců byl v roce 2000 až 2007 

rozdělen do čtyř daňových pásem a daň i záloha na daň se stanovila klouzavě progresivní 

sazbou daně. U zaměstnance bez podepsaného Prohlášení k dani ale záloha nemohla činit 

méně neţ 20 % ze základu pro výpočet zálohy na daň. Od roku 2008 se daň i záloha na daň 

u zaměstnanců počítá jiţ lineární sazbou daně ve výši 15 %. [8, 9] 

V roce 2000 byl ZD oproti roku 1999 rozdělen nikoliv do pěti, ale pouze do čtyř 

daňových pásem. První aţ třetí pásmo daňové sazby se nezměnilo. Čtvrté pásmo daňové 

sazby se změnilo, a to tak, ţe se zrušila mezní hranice a páté pásmo daňové sazby se úplně 

zrušilo. Přestoţe došlo k omezení ročních daňových pásem, měsíční sazby daně pro 

výpočet zálohy na daň u zaměstnanců zůstaly v roce 2000 stejné jako v uplynulém roce. 

[1] 

Za účelem mírného sníţení daňového zatíţení FO se počínaje rokem 2001 

prodlouţila první tři daňová pásma. Pro rok 2002 až 2005 se sazby dále nezměnily. [2, 3, 

4, 5, 6] 

Počínaje rokem 2006 se roční sazba daně sníţila v prvním a ve druhém daňovém 

pásmu a současně se rozšířilo první daňové pásmo (rozpětí ostatních daňových pásem se 

nezměnilo). Obdobně se upravily sazby pro výpočet měsíčních záloh na daň u 

zaměstnanců. Od roku 2006 vypočte zaměstnavatel zálohu na daň ze základu pro výpočet 

zálohy (nikoliv ze zdanitelné mzdy). Pro rok 2007 se sazby daně nezměnily. [7, 8] 
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Jak jsem již zmínila počínaje rokem 2008 se v § 16 ZDP u FO namísto klouzavě 

progresivní daňové sazby ve výši 12 % aţ 32 % zavedla jednotná (lineární) sazba daně ve 

výši 15 % a obdobně se stanovila sazba pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců v § 38h 

odst. 2 ZDP. [9] 

V Příloze 6 jsou dále uvedeny přehledné tabulky znázorňující vývoj sazby daně. 

 

4.3 Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

v letech 2000 aţ 2008  

Příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky jsou předmětem daně z příjmů FO 

podle § 3 odst. 1 písm. a) ZDP. Podle § 3 odst. 4 písm. a) ZDP jsou předmětem daně i dary 

poskytnuté v souvislosti s činností podle § 6 ZDP. 

 

4.3.1 Z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků se v průběhu zdaňovacího 

období vybírá daň nebo záloha na daň u zdroje sráţkou prostřednictvím 

plátce příjmů, tzn. zaměstnavatele, který má povinnosti plátce daně. Tyto příjmy 

jsou zdaňovány následujícími způsoby [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]: 

 

a) U zaměstnance, který na zdaňovací období u zaměstnavatele podepíše 

Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sráţí zaměstnavatel z úhrnu příjmů 

[definovaných v § 6 odst. 1 písm. a) aţ d) a odst. 10 ZDP] zúčtovaných nebo 

vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc (ze základu pro výpočet zálohy 

zaokrouhleného do stokoruny na celé koruny a nad 100 Kč na celé stokoruny 

nahoru), zálohu na daň sazbou podle § 38h odst. 2 ZDP. 

V roce 2008 se ze základu pro výpočet zálohy stanoví záloha lineární 

sazbou ve výši 15 %, sníţená o prokázané částky měsíční slevy na dani podle 

§ 35ba ZDP a kladnou částku měsíčního daňového zvýhodnění, tzv. měsíční slevu 

na dani podle § 35c ZDP a případně vyplatí zaměstnanci ještě za podmínek 

stanovených v § 35d ZDP měsíční daňový bonus. 

V letech 2006 a 2007  ze základu pro výpočet zálohy měsíční progresivní 

sazbou, vypočetl zaměstnavatel zálohu sníţenou o prokázané částky měsíční slevy 

na dani podle § 35ba ZDP a o kladnou částku měsíčního daňového zvýhodnění, tzv. 

měsíční slevu na dani podle § 35c ZDP a příp. vyplatil zaměstnanci ještě za 

podmínek stanovených v § 35d ZDP měsíční daňový bonus. 
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V roce 2005 ze zdanitelné mzdy [ze ZD sníţeného o 1/12 nezdanitelných 

části ZD, které se odčítaly měsíčně, tj. základní, na částečný invalidní důchod (dále 

jen ČID), na plný invalidní důchod (dále jen PID), průkaz ZTP/P a pro studenta], 

vypočetl zaměstnavatel zálohu měsíční progresivní sazbou, sníţenou o kladnou 

částku měsíčního daňového zvýhodnění, tzv. měsíční slevu na dani podle § 35c 

ZDP a příp. vyplatil zaměstnanci ještě za podmínek stanovených v § 35d ZDP 

měsíční daňový bonus. 

V letech 2000 až 2004  ze zdanitelné mzdy (ze ZD sníţeného o 1/12 

nezdanitelných části ZD, tj. základní, na ČID, PID, průkaz ZTP/P, pro studenta a na 

vyţivované děti v domácnosti), vypočetl zaměstnavatel zálohu měsíční progresivní 

sazbou. 

U nerezidenta ČR můţe zaměstnavatel sníţit zálohu na daň od roku 2006 o 

slevu na dani na poplatníka a pro studenta. Slevu na ČID, PID, průkaz ZTP/P a 

daňové zvýhodnění můţe nerezident uplatnit jen v daňovém přiznání za podmínky, 

ţe nejméně 90 % z jeho veškerých příjmů má zdroj v České republice. Po uplynutí 

roku můţe nerezident ČR uplatnit také slevu na dani na druhého z manţelů s příjmy 

niţšími neţ stanovený limit za obdobných podmínek v daňovém přiznání. 

V letech 2000 až 2005 mohl zaměstnavatel daňovému nerezidentovi ČR 

přiznat při výpočtu zálohy na daň nárok jen na odečet základní nezdanitelné části 

ZD a pro studenta, nikoliv ale na druhého z manţelů, na ČID, PID a průkaz ZTP/P 

a v letech 2000 aţ 2004 ani nezdanitelnou částku na dítě. 

 

b) U zaměstnance, který na zdaňovací období nepodepíše Prohlášení k dani podle 

§ 38k odst. 4 ZDP je třeba rozlišit, zda se jedná o příjmy, ze kterých se musí srazit 

daň zvláštní sazbou podle § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2 písm. p) ZDP a nebo zda se 

jedná o příjmy, z nichţ  tuto daň srazit nelze. Případně zda výjimečně nedochází ke 

vzniku dvou daňových základů (zda část měsíčních příjmů netvoří samostatný ZD 

pro daň vybíranou zvláštní sazbou a část měsíčních příjmů základ pro výpočet 

zálohy). 

Pro účely zdanění je třeba u tohoto zaměstnance rozlišit, o které z těchto 

druhů příjmů se jedná: 

 o příjmy definované v § 6 odst. 1 písm. a), d) nebo v odst. 10 ZDP (z poměru 

pracovněprávního, služebního, členského, obdobného, funkční požitky nebo 

plynoucí poplatníkovi v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce), 



26 

kdy je u zaměstnance bez podepsaného Prohlášení k dani rozhodující výše 

skutečných příjmů, a to tzv. hrubá mzda (od roku 2008 příjem před 

zvýšením o povinné pojistné placené zaměstnavatelem a dříve nesníţený o 

pojistné sraţené zaměstnanci ze mzdy).  

 Jestliže příjem v úhrnu za kalendářní měsíc nepřesáhne 5 000 Kč, srazí 

zaměstnavatel ze samostatného ZD (zaokrouhleného na celé koruny 

dolů) u zaměstnance bez podepsaného Prohlášení k dani daň zvláštní 

sazbou podle § 36 odst. 2 písm. p) ZDP. Z těchto příjmů se již od roku 

2000 vybírá daň zvláštní sazbou ve výši 15 %. Jedná se o konečné 

zdanění a tyto příjmy lze zahrnout do ročního ZD jen při RZZ za 

podmínek stanovených v § 38k odst. 7 a 38d odst. 4 ZDP (podepíše-li 

zaměstnanec Prohlášení k dani zpětně s ţádostí o roční zúčtování záloh 

u posledního zaměstnavatele i na tyto kalendářní měsíce). 

 Pokud ale příjem v úhrnu za kalendářní měsíc přesáhne 5 000 Kč, musí 

zaměstnavatel jiţ srazit u zaměstnance bez podepsaného Prohlášení 

k dani zálohu na daň a podle § 38h odst. 4 ZDP jí nemůţe sníţit o slevy 

na dani podle § 35ba ZDP nebo o daňové zvýhodnění. Z těchto příjmů 

se od roku 2008 sráží záloha na daň lineární sazbou daně ve výši 15 % a 

v letech 2000 až 2007 se z těchto příjmů srážela záloha na daň měsíční 

progresivní sazbou daně, ale nejméně ve výši 20 %, 

 o příjmy definované v § 6 odst. 1 písm. b) a písm. c) ZDP (za práci členů 

družstev, společníků a jednatelů s.r.o., komanditistů komanditních 

společností, likvidátorů a o odměny členů statutárních orgánů a dalších 

orgánů PO), ze kterých nelze podle § 6 odst. 4 ZDP sráţet daň zvláštní 

sazbou (ani kdyţ příjem nepřesáhne v úhrnu za kalendářní měsíc 5 000 Kč), 

tzn., ţe zaměstnavatel musí z těchto příjmů u zaměstnance bez podepsaného 

Prohlášení k dani srazit vţdy zálohu na daň a tuto zálohu nemůţe sníţit o 

slevy na dani podle § 35ba ZDP nebo o daňové zvýhodnění. Z těchto příjmů 

se od roku 2008 sráží záloha na daň lineární sazbou daně ve výši 15 %. V 

letech 2000 až 2007 se z těchto příjmů srážela záloha na daň měsíční 

progresivní sazbou daně, ale nejméně ve výši 20 %. 

 

 



27 

c) Odlišný daňový reţim mají jen příjmy ze závislé činnosti definované v § 22 

odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP jako odměny členů statutárních orgánů a dalších 

orgánů PO (se sídlem v ĆR), ze kterých se u daňových nerezidentů ČR v souladu 

s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění bez ohledu na Prohlášení 

k dani vybírá v průběhu zdaňovacího období vţdy daň srážkou zvláštní sazbou 

podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP (tyto příjmy má však od roku 2009 poplatník 

moţnost také uvést v souladu s ust. § 36 odst. 7 ZDP do daňového přiznání). 

Z těchto příjmů se od roku 2008 vybírá daň zvláštní sazbou ve výši 15 %. V letech 

2000 až 2007 se z nich vybírala daň zvláštní sazbou ve výši 25 %. 

Obdobný daňový reţim mohou mít téţ příjmy z osobně vykonávané činnosti 

na území ČR nebo zde zhodnocované např. veřejně vystupujícího umělce nebo 

sportovce [§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2 ZDP], a to pokud plynou na základě 

smluvního vztahu uzavřeného podle zákoníku práce [definované v § 6 odst. 1 

písm.a) ZDP], tzn. nikoliv na základě smluvního vztahu uzavřeného podle jiného 

právního předpisu (např. autorského zákona). 

 

4.3.2 Příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky plynoucí „ze zahraničí“ (tj. od 

zaměstnavatele, který nemá podle § 38c ZDP povinnosti plátce daně) musí 

zaměstnanec uvést do daňového přiznání podle § 38g odst. 2 ZDP (protoţe u tohoto 

zaměstnavatele nemá resp. ani nemůţe podepsat Prohlášení k dani). Zálohy na daň 

v průběhu zálohového období platí poplatník z příjmů plynoucích ze zahraničí za 

podmínek stanovených v § 38a odst. 8 ZDP. [9] 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ 

ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŢITKŮ 

Po analýze změn ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

obsaţené ve čtvrté kapitole jsem došla k závěru, ţe k nejrazantnějším změnám došlo 

počínaje rokem 2008. Proto touto studii zkoumám, jak ovlivňují zdaňování příjmů 

ze závislé činnosti a z funkčních poţitků změny ZDP přijaté k 1. 1. 2008, které jsou do 

dnes aktuální. Dále se pokouším pomoci fiktivních variant zdaňování těchto příjmů zjistit, 

zda by nebylo lepší ponechat některé původní prvky úpravy ZDP platné v roce 2007.  

5.1 Zadání 

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků (dále téţ zaměstnanec) 

s podepsaným Prohlášením k dani má v níţe uvedených případech po celých 12 měsíců 

měsíční mzdu ve stejné výši. Výpočet daně a záloh na daň je proveden u tří typů 

poplatníků rozdělených podle výše jejich příjmů, protoţe legislativní změny ve zdaňování 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků mohou působit na kaţdého poplatníka 

odlišně: 

 nízko příjmový poplatník má měsíční mzdu ve výši 8 000 Kč (tzn. minimální 

mzda stanovená v letech 2007 a 2008 [24]),  

 středně příjmový poplatník má měsíční mzdu ve výši 24 000 Kč 

(tzn. třínásobek minimální mzdy v letech 2007 a 2008),  

 vysoko příjmový poplatník má mzdu ve výši 120 000 Kč 

(tzn. patnáctinásobek minimální mzdy v letech 2007 a 2008). 

Přitom se jedná o zaměstnance, kteří po celý rok uplatňovali u zaměstnavatele 

měsíční slevu na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti.  

V bakalářské práci budu zkoumat šest variant výpočtu záloh na daň. První dvě jsou 

zpracovány podle platné právní úpravy v letech 2007 a 2008 a další čtyři varianty jsou 

fiktivní a zkoumají vliv sazeb daně, tzv. superhrubé mzdy a maximálního vyměřovacího 

základu. Výpočty jednotlivých variant jsou obsaţeny v Příloze 7. a v Příloze 8 je uvedeno 

srovnání ročních výsledků 1. aţ 6. varianty zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních poţitků podle typu poplatníka. 
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V bakalářské prácí provádím studii těchto variant: 

1. varianta – výpočet záloh na daň podle platné právní úpravy v roce 2007. 

2. varianta – výpočet záloh na daň podle platné právní úpravy v roce 2008.  

3. varianta – výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 byla zavedena tzv. 

superhrubá mzda a maximální vyměřovací základ pro pojistné, ale ponechána 

progresivní sazba daně. 

U této fiktivní varianty zkoumám, jak by ovlivnilo v roce 2008 zdaňování 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků zavedení tzv. superhrubé mzdy a 

maximálního vyměřovacího základu, pokud by nedošlo k zavedení lineární sazby 

daně, ale byla by ponechána progresivní sazba daně platná pro rok 2007. Slevy na 

dani a daňové zvýhodnění by byly ve výši platné pro rok 2008. 

4. varianta – výpočet záloh na daň lineární sazbou daně, pokud by v roce 2008 

u zaměstnanců nedošlo k zavedení tzv. superhrubé mzdy a ani k zavedení 

maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. 

Touto variantou zjišťuji, jaký dopad na zdaňování příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních poţitků v roce 2008 by mělo zavedení lineární sazby daně, pokud by 

u zaměstnanců nedošlo k zavedení tzv. superhrubé mzdy a maximálního 

vyměřovacího pojistného základu. ZD pro výpočet záloh se bude tedy počítat 

stejným způsobem jako v roce 2007, tzn. příjmy ze závislé činnosti a funkční 

poţitky se sníţí o částky pojistného, které byl poplatník povinen platit jako 

zaměstnanec na SZ a ZP. Slevy na dani a daňové zvýhodnění zůstanou ve výši 

platné pro rok 2008.  

5. varianta – výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 došlo k zavedení lineární 

sazby daně, ale nebyla by zavedena tzv. superhrubá mzda a příjmy zaměstnanců 

by se nesniţovaly ani o pojistné, které jsou povinni sami platit. 

5. varianta řeší, jaký dopad na zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků by mělo v roce 2008 zavedení lineární sazby daně, pokud by se 

u zaměstnanců ZD rozšířil jen obdobně, jako u podnikatelských FO. Předpokládám, 

ţe by se jejich příjmy nesniţovaly o pojistné, které jsou povinni sami platit ze své 

mzdy, ale tyto příjmy by se ani nezvyšovaly o povinné pojistné, které má povinnost 

platit z jejich mzdy zaměstnavatel. Tzn., ţe ZD pro výpočet záloh na daň by byla 

u zaměstnanců pouze hrubá mzda. Slevy na dani a daňové zvýhodnění zůstanou 

ve výši platné pro rok 2008. 
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6. varianta - výpočet záloh na daň, pokud by při zachování tzv. superhrubé mzdy 

byla nově zavedena progresivní sazba daně, ale aţ po „zastropování“ zákonného 

pojistného. 

Tato varianta řeší fiktivní zdaňování příjmů FO, pokud by v roce 2008 došlo 

k doplnění stávající 15% sazby daně další sazbou daně ve výši 32 % (tuto sazbu 

jsem převzala ze čtvrtého daňového pásma platného pro zdaňovací období 2007), 

která se uplatní u těch poplatníků, jejichţ příjmy překračují hranici vycházející 

z maximálního vyměřovacího základu pro zákonné pojištění. Základ pro výpočet 

záloh na daň se bude rovnat tzv. superhrubé mzdě a dále slevy na dani a daňové 

zvýhodnění budou ve výši platné pro rok 2008. 

 

Výpočet nové klouzavě progresivní sazby daně  

Pro účely nové sazby daně a sazby pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců 

jsem maximální vyměřovací základ pro pojistné platný pro rok 2008 (ve výši 1 034 

880 Kč) navýšila o povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 35 %) a 

vypočtenou částku vydělila dvanácti. Nová sazba daně má tedy dvě daňové pásma. 

V prvním pásmu, které je určeno pro poplatníky s tzv. superhrubou mzdou je sazba 

15 %, a ve druhém daňovém pásmu, které je určeno pro poplatníky se 

„zastropovaným“ pojistným, jsem zvolila sazbu 32 %.  

Pomocný výpočet: 

1 034 880Kč * 35 % = 362 208 Kč + 1 034 880 Kč = 1 397 088 Kč 

1 397 088 Kč:12 =116 424 Kč, tj. po zaokrouhlení 116 400 Kč * 12 = 1 396 800 Kč 

 

Sazbu pro výpočet měsíčních záloh na daň znázorňuje Tabulka 4.1. Záloha se 

počítá ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a 

nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. Vypočtena záloha se zaokrouhluje na cele koruny 

nahoru. Roční sazbu pro výpočet daně obsahuje Tabulka 4.2. 

 

Tabulka 4.1: Nová sazba pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců 

Základ pro výpočet  

 záloh na daň 
záloha na daň 

činí 
Ze základu přesahujícího 

od Kč do Kč 

0 116 400 15 %  

116 400 a více 17 460 Kč + 32 % 116 400Kč 

 Zdroj: vlastní práce 
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Tabulka 4.2: Nová sazba pro výpočet daně 

Základ pro výpočet daně 
Daň činí Ze základu přesahujícího 

od Kč do Kč 

0 1 396 800 15 %  

1 396 800 a více 209 520Kč + 32 % 1 396 800 Kč 

 Zdroj: vlastní práce 

 

Pozn. k 2., 3. a 6. variantě: V září došlo u vysoko příjmového poplatníka k „zastropování“ 

pojistného na SZ a ZP (maximální vyměřovací základ pro pojistné dosáhl částku 

1 034 880 Kč). Vývoj vyměřovacího základu pro pojistné na SZ a ZP v kalendářním roce: 

 vyměřovací základ pro pojistné placené zaměstnavatelem v prvních osmi 

měsících činil 120 000 Kč,  

 v září činil: 1 034 880 - (8*120 000) = 74 880 Kč, 

 v posledních třech měsících se jiţ pojistné na SZ a ZP z příjmů zaměstnance 

neplatí. 

5.2 Zdaňování podle právní úpravy ZDP v letech 2007 a 2008 

Nejdříve provedu komparaci zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků v roce 2007 s rokem 2008, tzn. porovnání 1. a 2. varianty (podrobné výpočty 

těchto variant jsou obsaţeny v Příloze 7). Dále chci provést analýzu silných a slabých 

stránek legislativní úpravy DzP ze závislé činnosti a z funkčních poţitků přijaté v roce 

2008. 

 

5.2.1 Komparace zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z výkonu funkce v roce 

2007 s rokem 2008 

Můj předpoklad stanovený v úvodu se potvrdil, neboť ve srovnání s rokem 

2007 došlo v roce 2008 ke sníţení daňového zatíţení poplatníků v kaţdé úrovni příjmů. 

Nejzřetelnější je daňová úspora vysoko příjmového poplatníka činící 115 097 Kč. Nelze 

však konstatovat, ţe sníţení daňového zatíţení je tím vyšší, čím vyšší je příjem poplatníka. 

Středně příjmový poplatník dosahuje daňové úspory 10 092 Kč, ale nebude mít takovou 

úsporu, jako poplatník s nízkými příjmy, kterému budou oproti roku 2007 vyplaceny 

daňové bonusy vyšší o 12 240 Kč. Výsledky této komparace jsou detailněji znázorněny na 

následující straně v Grafu 1 a vyčísleny v Tabulce 5. 
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Graf 1: Grafické porovnání daňového zatíţení FO s příjmy ze závisle činnosti a 

s funkčními poţitky v letech 2007 a 2008 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka 5: Porovnání daňového zatíţení FO s příjmy ze závisle činnosti a s funkčními 

poţitky v letech 2007 a 2008 

Varianta 
Typ poplatníka 

 

Záloha sníţená o 

měsíční slevy 

podle § 35ba a 

§ 35c ZDP  

(∑ za rok) 

Vyplacené 

měsíční daňové 

bonusy 

(∑ za rok) 

1. varianta 

(tzn. rok 2007) 

nízko příjmový 0 Kč 9 120 Kč 

středně příjmový 22 212 Kč 0 Kč 

vysoko příjmový 339 228 Kč 0 Kč 

2. varianta 

(tzn. rok 2008) 

nízko příjmový 0 Kč 21 360 Kč 

středně příjmový 12 120 Kč 0 Kč 

vysoko příjmový 224 131 Kč 0 Kč 

Daňová úspora a 

zvýšení bonusů 

v roce 2008 

nízko příjmový 0 Kč 12 240 Kč 

středně příjmový 10 092 Kč 0 Kč 

vysoko příjmový 115 097 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní práce 
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5.2.2 Analýza silných a slabých stránek zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků v roce 2008 

Na základě výše provedené komparace zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

z výkonu funkce v roce 2007 s rokem 2008 mohu analyzovat silné a slabé stránky změn ve 

zdaňování těchto příjmů přijatých v roce 2008.  

Legislativní změny přijaté ZDP jsou rozhodně silnou stránkou pro poplatníka se 

značně nízkými příjmy, i kdyţ u těchto poplatníků sazba daně vzrostla z 12 % na 15 % a 

základ pro výpočet záloh na daň se také zvýšil o tzv. superhrubou mzdu. I přes tato 

opatření došlo podle výše uvedené studie ke sníţení daňového zatíţení nízko příjmových 

poplatníků, a to z důvodu výrazného navýšení nejenom všech slev na dani ale také částek 

daňového zvýhodnění na vyţivované děti doprovázeného zvýšením limitu pro výplatu 

daňového bonusu. Daňový bonus prakticky představuje nevyuţitou částku daňového 

zvýhodnění ve výši záporné daně.  

Středně příjmoví poplatníci nedosahují takové daňové úspory jako poplatníci 

s nízkými příjmy. U těchto poplatníků bude záleţet, jaké uplatňují slevy na dani a zda 

uplatňují daňové zvýhodnění. Pro středně příjmové poplatníky se jeví v určitých případech 

úprava ZDP přijatá v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 jako neutrální. 

Nejpříznivější a tedy i nejsilnější stránkou se jeví změny přijaté ZDP v roce 2008 

pro poplatníky s vysokými příjmy, protoţe u nich dochází  k nejrazantnějšímu sníţení 

daňového zatíţeni, a to ze dvou důvodů. Prvním je zavedení nové, niţší lineární sazby 

daně ve výši 15 %. V roce 2007 se totiţ za existence progresivní sazby příjmy v nejvyšším 

daňovém pásmu zdaňovaly sazbou daně ve výši aţ 32 %. Druhým důvodem daňové úspory 

vysoko příjmového poplatníka je zavedení maximálního vyměřovacího základu pro 

„zastropování“ pojistného na SZ a ZP. Po tomto „zastropování“ poplatník neplatí povinné 

pojistné a princip tzv. superhrubé mzdy se jiţ neuplatňuje. Takţe výše jeho daňového 

zatíţení je u něj niţší, neţ u středně nebo nízko příjmových poplatníků, u nichţ 

k „zastropování“ pojistného nedojde. 

Slabou stránkou shledávám skutečnost, ţe lineární sazba je ve skutečnosti 

u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků degresivního charakteru. Je 

to způsobeno tím, ţe základem pro výpočet lineární sazby daně je u zaměstnanců tzv. 

superhrubá mzda, na rozdíl od ostatních FO, u kterých se jejich příjmy o toto fiktivní 

pojištění nenavyšují. V roce 2008 tedy činí daňové zatíţení zaměstnanců ve skutečnosti 

20,2 % (15 % ze 135) do hrubého ročního příjmu 1 034 880 Kč (tj. maximální vyměřovací 

základ pro pojistné). [25] Dojde-li ale k tzv. zastropování pojistného, zdaňuje se příjem 
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zaměstnance překračující tento maximální vyměřovací základ pro pojistné jiţ patnácti 

procentní sazbou, tj. výše daňového zatíţení od tohoto okamţiku u zaměstnance klesá. 

Tzn., ţe u zaměstnanců se nejdříve jejich příjem zdaňuje 20,2 % a od tzv. zastropování 

pojistného dochází k daňové degresi a sazba klesá na 15 %.  

 

5.3 Fiktivní varianty ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků 

3. aţ 6. variantou se snaţím ukázat, jaké dopady mají legislativní změny přijaté 

novelou ZDP k 1. 1. 2008 na zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků.  

Budu provádět komparaci fiktivních variant obsahující prvky legislativní úpravy 

DzP ze závislé činnosti a z funkčních poţitků z roku 2007 se zdaňováním v roce 2008, tzn. 

s 2. variantou (podrobné výpočty těchto variant jsou obsaţeny v Příloze 7). Touto studií 

chci nalézt optimální variantu pro zdaňování příjmů plynoucích poplatníkovi ze závislé 

činnosti a za výkon funkce  Výsledky těchto výpočtů jsou graficky znázorněny v Grafu 2 a 

vyčísleny jsou v Tabulce 6. 

 

Graf 2: Grafické porovnání variantních řešení zdaňování příjmů FO ze závisle 

činnosti a z funkčních poţitků  

Zdroj: vlastní práce 
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Tabulka 6: Porovnání fiktivních variant znázorňujících zdaňování příjmů FO ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků se zdaňováním v roce 2008 

Varianta 
Typ poplatníka 

 

Záloha sníţená o 

měsíční slevy  

(∑ za rok) 

Vyplacené daňové 

bonusy 

(∑ za rok) 

2. varianta 

(tzn. rok 2008) 

nízko příjmový 0 21 360 

středně příjmový 12 120 0 

vysoko příjmový 224 131 0 

3. varianta 

nízko příjmový 0 21 360 

středně příjmový 33 444 0 

vysoko příjmový 485 764 0 

Daňová úspora 

3. varianty  

nízko příjmový 0 0 

středně příjmový -21 324 0 

vysoko příjmový -261633 0 

4. varianta 

nízko příjmový 0 21 360 

středně příjmový 0 8 400 

vysoko příjmový 142 800 0 

Daňová úspora 

4. varianty 

nízko příjmový 0 0 

středně příjmový 20 520 0 

vysoko příjmový 81 331  0 

5. varianta 

nízko příjmový 0 21360 

středně příjmový 0 3 000 

vysoko příjmový 169 800 0 

Daňová úspora 

5. varianty 

nízko příjmový 0 0 

středně příjmový 15 120 0 

vysoko příjmový 54 331 0 

6. varianta 

nízko příjmový 0 21360 

středně příjmový 12 120 0 

vysoko příjmový 239 051 0 

Daňová úspora 

6. varianty 

nízko příjmový 0 0 

středně příjmový 0 0 

vysoko příjmový -14 920 0 

Zdroj: vlastní práce 

 

5.3.1 Analýza 3. varianty 

Tato varianta zkoumá výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 byla ponechána 

progresivní sazba daně z roku 2007 a tzv. superhrubá mzda a maximální vyměřovací 

základ pro pojistné by byl zaveden.  

3. varianta se ukázala jako nepříznivá pro poplatníka s vyšším příjmem a potvrdila 

pravidlo, ţe s rostoucím příjmem tohoto poplatníka roste také jeho daňová povinnost. 

Mohu tedy konstatovat, ţe přijetí tzv. superhrubé mzdy a ponechání progresivní sazby by 
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nezatíţilo nízko příjmové poplatníky z důvodu stávajícího navýšení slev na dani a 

daňového zvýhodnění.  

Pro středně příjmového poplatníka je tato varianta negativní a jeho daňová povinnost se 

v porovnání s rokem 2008 značně zvýší, a to o 21 324 Kč. Pro vysoko příjmového 

poplatníka se daňová povinnost zvýší aţ o 261 633 Kč. Ke zvýšení daňové zátěţe dochází 

u těchto dvou skupin poplatníků nejen z důvodu ponechání daňové progrese, ale zejména 

rozšířením ZD a zavedením tzv. superhrubé mzdy.  

 

5.3.2 Analýza 4. varianty 

Ve 4. variantě zkoumám, jak by zdaňování příjmů zaměstnance ovlivnilo zavedení 

lineární sazby daně v případě, ţe by nebyla zavedena tzv. superhrubá mzda a maximální 

vyměřovací základ pro pojistné.  

Tato varianta dosahuje opačných výsledků neţ 3. varianta. Po prostudování 

4. varianty mohu potvrdit, ţe daňové zatíţení všech skupin poplatníků klesá, a to z důvodu 

sníţení hrubé mzdy při stanovení ZD o zákonné pojistné placené zaměstnancem. I kdyţ u 

nízko příjmového poplatníka způsob stanovení ZD není aţ tak rozhodující, protoţe jiţ po 

uplatnění slevy na poplatníka je jeho daňová povinnost stejně nulová a pokud uplatňuje 

daňové zvýhodnění na dvě děti, je mu vyplacen daňový bonus 21 360 Kč, tedy ve stejné 

výši jako v roce 2008. Středně příjmový poplatník neplatí také ţádné daně a dostává navíc 

daňové bonusy ve výši 8400 Kč a jeho úspora na daních ve srovnání s rokem 2008 činí 

20 520 Kč. U vysoko příjmového poplatníka je úspora ještě výraznější a poplatník na 

daních ušetří aţ 81 331 Kč.  

 

5.3.3 Analýza 5. varianty 

Při stanovení základu pro výpočet záloh u zaměstnance se vţdy počítalo 

s pojistným na SZ a ZP, ať uţ placeným zaměstnancem či zaměstnavatelem. V letech 2000 

aţ 2007 se od hrubé mzdy odčítalo zákonné pojistné placené zaměstnancem a od roku 

2008 se naopak hrubá mzda (fiktivně) navyšuje o povinné pojistné, které jde k tíţi 

zaměstnavatele. Touto variantou chci ukázat kompromisní řešení a hrubou mzdu 

zaměstnance nebudu navyšovat a ani sniţovat o pojistné placené ať uţ zaměstnancem či 

zaměstnavatelem. Ostatně podobně se postupuje v současné době při stanovení ZD 

u OSVČ, u nichţ počínaje rokem 2008 pojistné, které si platí na SZ a ZP, není výdajem 

vynaloţeným na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 
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Po prostudování této varianty jsem opět zjistila, ţe pro poplatníky DzP ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků je toto zdaňování výhodné s výjimkou poplatníka 

s nejniţšími příjmy, kde má tento způsob stanovení ZD neutrální daňový dopad. Středně 

příjmový poplatník má nárok na daňový bonus ve výši 3000 Kč a jeho celková daňová 

úspora činí 15.120 Kč. U vysoko příjmového poplatníka je úspora na dani ještě vyšší a 

poplatník ušetří aţ 54.331 Kč. Po analýze 5. varianty mohu potvrdit, ţe ve srovnání 

s rokem 2008 daňové zatíţení středně a vysoko příjmových skupin poplatníků v tomto 

případě klesá z toho důvodu, ţe jejich hrubá mzda není ovlivněna fiktivní částkou 

povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. 

 

5.3.4 Analýza 6. varianty 

V roce 2008 byla zavedená lineární, neboli „jednotná“ sazba daně, avšak 

zavedením tzv. maximálního vyměřovacího základu pro účely pojistného ve skutečnosti 

zas tak „jednotná“ není. Zaměstnanci totiţ po dosaţení maximální vyměřovacího základu 

neplatí jiţ pojistné na SZ a ZP a princip tzv. superhrubé mzdy se u nich jiţ po 

„zastropování“ pojistného neuplatňuje. Jinými slovy, lze konstatovat, ţe u těchto 

poplatníků pak dochází k daňové degresi. Kladu si tedy otázku, proč by někdo měl po 

dosaţení určité výše ročního příjmu platit menší daně? Spravedlivé by tedy bylo doplnit 

stávající 15 % sazbu další sazbou daně (v této variantě byla stanovena sazba ve výši 32 %) 

a předpokládám, ţe zavedením další sazby daně minimalizuji daňovou degresi. 

Na základě výsledků této varianty musím konstatovat, ţe zavedení další daňové 

sazby ve výši 32 % ve druhém daňovém pásmu, které by bylo nastaveno pro příjmy aţ ve 

výši odpovídající maximálnímu vyměřovacímu pojistnému základu, ale zvýšenému ještě 

o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, má ve srovnání s rokem 2008 zcela neutrální 

daňový dopad na poplatníky s nízkými a středně vysokými příjmy. U poplatníka s ročními 

příjmy ve výši 1 444 000 Kč dochází k navýšení daňové povinnosti pouze o 14 920 Kč, coţ 

je způsobeno tím, ţe druhé daňové pásmo jsem nastavila poměrně vysoko. Konkrétně se 

jedná o roční příjem přesahující aţ 1 396 800 Kč (tj. 1.034.880 Kč + 35% z 1.034.880 Kč). 

Tzn. ţe pouze z příjmu 47 200 Kč (1 444 000 Kč – 1 396 800 Kč) zaplatí tento poplatník 

daň sazbou ve výši 32 %. 

Po prostudování 6. varianty mohu konstatovat, ţe při zavedení další sazby daně 

v roce 2008 se zvýši daňové zatíţení pouze u těch poplatníků, kteří budou spadat do 

druhého daňového pásma, a proto bude velice záleţet na jeho správném, nebo lépe 

spravedlivém nastavení. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit daňové zatíţení FO, přičemţ práce byla 

zaměřena na skupinu poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, neboli 

na zaměstnance. Dále bylo mým úkolem analyzovat změny v legislativní úpravě daňové 

zátěţe zaměstnanců v letech 2000 aţ 2008.  

Na základě informací získaných z teoretické části bakalářské práce a analýzy změn 

ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků jsem zjistila, ţe 

k rozhodujícím změnám ve zdaňování těchto příjmů došlo v roce 2008, a proto jsem se 

věnovala blíţe studii změn v daňovém zatíţení zaměstnanců přijatých právě v tomto roce. 

Konkrétně se jednalo o případovou studii obsahující několik variant výpočtů daňové 

povinnosti tří typů poplatníků rozdělených podle výše příjmů a to na poplatníky s nízkými, 

středními a vysokými příjmy. Případovou studií jsem zkoumala, jak změny přijaté novelou 

ZDP v roce 2008 ovlivňují zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků. 

Nejdříve jsem provedla komparaci daňové zátěţe příjmů zaměstnanců v roce 2008 se 

zdaňováním těchto příjmů v roce 2007 (tj. komparaci 2. varianty s 1. variantou) a z tohoto 

srovnání jsem vyvodila silné a slabé stránky legislativních změn přijatých novelou ZDP 

v roce 2008. Dále jsem se pokusila zkoumat pomoci čtyř fiktivních variant (tj. 3. aţ 6. 

varianty), zda by nebylo lepší ponechat některé původní prvky úpravy ZDP platné ještě 

v roce 2007. Těmito fiktivními variantami jsem chtěla najít optimální způsob zdaňování 

příjmů zaměstnance. 

V úvodu jsem konstatovala, ţe komplex přijatých změn ve zdaňování příjmů FO 

z roku 2007 na rok 2008 zmírnil daňové zatíţení všech poplatníků a na základě provedené 

studie jsem zjistila, ţe mohu tento předpoklad potvrdit. Potvrdit mohu také hypotézu, podle 

které bude daňové zatíţení nejzřetelnější především u těch poplatníků, kteří dosahují 

nízkých či vysokých příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků.  

U poplatníků s nejniţšími příjmy se sice změnila (zvýšila) sazba daně z 12 % na 

15 % a jejich ZD pro výpočet záloh vzrostl také v souvislosti se zavedením tzv. superhrubé 

mzdy. Avšak z důvodu razantního zvýšení všech slev na dani a daňového zvýhodnění 

nedošlo u těchto poplatníků ve srovnání s rokem 2007 k nárůstu daňové povinnosti a navíc 

došlo ke zvýšení daňových bonusů a tedy k výplatě vyšší záporné daně. 

Mohu tedy říci, ţe stávající daňový reţim je maximálně výhodný pro nízko 

příjmovou skupinu poplatníků s dětmi. U této skupiny totiţ za existence vysoké slevy na 

poplatníka ve výši 24.840 Kč nevzniká obvykle ţádná daňová povinnost a jiţ při dosaţení 



39 

poměrně nízkého ročního příjmu, ve výši alespoň 6-ti násobku minimální mzdy, tedy 

48.000 Kč, se celá částka daňového zvýhodnění překlápí do mínusu a tato záporná daň se 

jim vyplácí formou daňového bonusu. Tento daňový reţim byl přitom zaveden jiţ v roce 

2005 a po celou dobu jeho trvání, přestoţe ve zdaňování příjmů FO došlo počínaje rokem 

2008 k zásadním změnám spočívajícím ve sníţení jejich daňové zátěţe, nebyl limit pro 

výplatu daňového bonusu upraven a přizpůsoben nově nastoleným podmínkám.  

Středně příjmovým poplatníkům daňové zatíţení také pokleslo, i kdyţ nikoliv 

v takové míře jako poplatníkům s nízkými příjmy. Přestoţe výše daňové sazby v roce 2008 

ve srovnání s rokem 2007 zůstala u těchto poplatníků přibliţně stejná, negativní dopad 

navýšení ZD o pojistné u této skupiny poplatníků je počínaje rokem 2008 zmírněn slevami 

na dani a daňovým zvýhodněním, které se odčítají od vypočtené daně a jsou ve srovnání 

s rokem 2007 podstatně vyšší.  

U nejvýše příjmových poplatníků se naopak procento sazby daně razantně sníţilo, a 

to z 32 % na 15 % a i kdyţ byl jejich základ pro výpočet záloh navýšen o povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem, daňová povinnost těchto poplatníků se značně sníţila. Pokles 

daňové zátěţe zaznamenali především poplatníci, kteří překročili maximální vyměřovací 

základ pro pojistné na SZ a ZP, protoţe jejich příjem se po „zastropování“ tohoto 

pojistného jiţ nenavyšuje o fiktivní částku pojistného placeného zaměstnavatelem.  

Mohu tedy konstatovat, ţe jednotná sazba daně přináší nejvyšší úsporu 

poplatníkům s nadprůměrnými příjmy. 

Po prozkoumání problematiky změn ve zdaňování příjmů zaměstnanců přijatých 

v roce 2008 jsem však zjistila, ţe pro výpočet daně je důleţitá nejen výše sazby daně, ale 

také způsob stanovení základu, ze kterého daň počítáme. V roce 2008 došlo k zavedení 

jednotné sazby DzP FO, avšak je třeba podotknout, ţe tato sazba má degresivní charakter. 

Základem pro výpočet zálohy na daň je u zaměstnanců tzv. „superhrubá“ mzda, tedy jejich 

příjem (fiktivně) zvýšený o povinné pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel. A to na 

rozdíl od ostatních skupin poplatníků DzP FO, u nichţ se příjem o ţádné fiktivní pojistné 

nenavyšuje. Pro výpočet čistého příjmu zaměstnance je podstatná hrubá mzda, tj. skutečně 

dosaţený příjem, protoţe tzv. „superhrubou“ mzdu zaměstnanci nikdo nevyplatí. Rovněţ 

všechny sráţky, včetně daní a pojistného, se odčítají od hrubé mzdy zaměstnance. Proto 

jsem toho názoru, ţe daňové zatíţení zaměstnanců nejlépe vystihuje procento daně 

vztaţené k jejich hrubé mzdě. V roce 2008 činí daňové zatíţení zaměstnanců 

ve skutečnosti 20,2 % (15 % ze 135), a to aţ do výše hrubého ročního příjmu 1 034 880 Kč 
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(tj. maximální vyměřovací základ pro pojistné) a jen pro příjem přesahující tuto částku je 

to opravdu jenom 15 %.  

Dopad lineární sazby daně na poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními 

poţitky musíme tedy hodnotit ze dvou pohledů, tzn., jak z hlediska odlišné konstrukce ZD, 

neţ u ostatních FO, tak i z hlediska charakteru lineární daňové sazby. Prvním je 

skutečnost, ţe pouze zaměstnancům, jako jediné skupině FO se jejich příjmy navyšují 

o fiktivní částku pojistného placeného zaměstnavatelem. Přitom toto pojistné, i kdyţ se 

počítá z vyměřovacího pojistného základu zaměstnance, není u něj předmětem daně, 

protoţe ho má podle zvláštních právních předpisů o SZ a ZP povinnost platit 

zaměstnavatel „sám za sebe“. Tzn., ţe při stanovení ZD si zaměstnanec na rozdíl od 

ostatních FO, nejen ţe nemůţe uplatnit ţádné výdaje, ale ještě navíc se jeho příjem při 

stanovení ZD zvyšuje o fiktivní částku, která podle ZDP jeho příjmem není. Druhým 

pohledem je pokles daňové sazby a prvek skryté daňové degrese, ke kterému dochází 

pouze u zaměstnanců s vysokými příjmy při překročení maximálního vyměřovacího 

pojistného základu.  

Dovolím si tedy konstatovat, ţe stávající systém zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků se z těchto dvou hledisek jeví vůči zaměstnancům, kteří 

nepřekročí maximální vyměřovací základ pro pojistné téměř jako nespravedlivý.  

V případové studii zabývající se fiktivními variantami a na základě výsledků jejich 

propočtů je moţné vyřešit problematiku degresivního charakteru lineární sazby daně.  

Ve 3. variantě jsem zkoumala, jak by ovlivnilo zdaňování příjmů zaměstnanců 

zavedení tzv. superhrubé mzdy a maximálního vyměřovacího základu, kdyby byla 

ponechána progresivní sazba daně z roku 2007. Zjistila jsem zmírnění degrese lineární 

sazby, avšak tato varianta se pro středně a vysoko příjmové poplatníky jeví jako 

nevýhodná, neboť by se nepřiměřeně zvýšilo jejich daňové zatíţení.  

4. variantou jsem zjišťovala, jak by ovlivnilo zdaňování příjmů zaměstnance 

zavedení lineární sazby daně v případě, ţe by nebyla zavedena tzv. superhrubá mzda a ani 

maximální vyměřovací základ. V 5. variantě jsem chtěla ukázat kompromisní řešení a 

hrubou mzdu zaměstnance nenavyšovat a ani sniţovat o pojistné placené ať uţ 

zaměstnancem či zaměstnavatelem. Ostatně podobně se postupuje v současné době při 

stanovení ZD u OSVČ. Tyto dvě varianty by mohli také vyřešit problematiku daňové 

degrese, ale ve srovnání s 3. variantou by přinesly středně a vysoko příjmovým 

poplatníkům značnou daňovou úsporu. Je potřebné si však uvědomit neblahého vlivu 

těchto variant na veřejné rozpočty. 
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Jako nejoptimálnější se zdá být 6. varianta. Tato varianta řeší fiktivní zdaňování 

příjmů zaměstnanců, pokud by v roce 2008 došlo k doplnění stávající 15% sazby daně 

další sazbou daně ve výši 32 % ve druhém daňovém pásmu, kterou by se zdaňovaly 

minimálně příjmy FO překračující hranici maximálního vyměřovacího základu pro 

„zastropování“ pojistného na SZ a ZP. Přesné stanovení výše sazby daně v druhém pásmu 

záleţí na dalších faktorech, které jsem blíţe neanalyzovala. Základ pro výpočet záloh na 

daň by se rovnal tzv. superhrubé mzdě a dále slevy na dani a daňové zvýhodnění by 

zůstaly ve výši platné pro rok 2008. 

Lze tedy konstatovat, ţe zavedením další sazby daně stanovené v přiměřené výši by 

se za těchto podmínek odstranily rozdíly mezi daňovým zatíţením nízko a vysoko 

příjmových skupin poplatníků a zachovalo by se tím lineární zdanění zaměstnanců bez 

skryté degrese. Tzn., ţe daně by se zvýšily pouze vysoko příjmovým skupinám poplatníků. 

Na nízko a středně příjmové skupiny poplatníků by toto řešení nemělo ţádný dopad. 

Daňové zatíţení všech skupin poplatníků by pak bylo prakticky úměrné výši jejich příjmů. 

Takovéto řešení by mělo bezesporu i kladný dopad na fiskální výběr daně a příjmy 

veřejných rozpočtů.  



42 

Seznam pouţité literatury 

Monografie 

[1] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2000. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 1999. 

ISBN 80-85856-76-X. 

[2] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2001. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2001. 

ISBN 80-85856-48-4. 

[3] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2002. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2001. 

ISBN 80-85856-98-0. 

[4] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2003. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2003. 

ISBN 80-7310-008-8. 

[5] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2004. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2004. 

ISBN 80-7310-015-0. 

[6] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2005. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2005. 

ISBN 80-7310-021-5. 

[7] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2006. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2006. 

ISBN 80-7310-026-6. 

[8] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2007. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2007. 

ISBN 978-80-7310-027-8. 

[9] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2008. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2007. 

ISBN 978-80-7310-030-8. 

[10] DOBEŠOVÁ, Katarína. Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků v roce 2009. 1. vyd. Praha: PRAGOEDUCA, 2009. 

ISBN 978-80-7310-034-6. 



43 

[11] DUŠEK, Jiří. Daně z příjmu 2009 – Přehledy, daňové a účetní tabulky. 4. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3021-9. 

[12] JANOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŢIČ, Ivan et al. Finanční a 

daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7380-155-7. 

[13] KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie – Úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: ASPI, 

2005. ISBN 80-7357-092-0. 

[14] PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 

2008. 16. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. ISBN 978-80-7263-433-0. 

[15] ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2008. ISBN 80-7078-308-7 

[16] TRNKOVÁ, Ludmila., ŢENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění – zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 12. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2008. ISBN 978-80-7263-426-2. 

[17]  VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 – Praktický průvodce. 

5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2998-5. 

 

Právní předpisy 

[18] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

[19] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

[20] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

[21] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

[22] Zákon č. 337/1992., Sb. o správě daní a poplatků. 

 

Internetové zdroje 

[23] OECD. Taxation and Tax Policy [online]. Dostupné z www: 

<http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html>. 

[24] MPSV ČR. Přehled o vývoji částek minimální mzdy [online]. 2009, únor. Dostupné 

z www: <http://www.mpsv.cz/cs/871>. 

[25]  ROUSOVÁ, Ema. Proč máme v ČR i nadále degresivní daň z příjmu fyzických 

osob [online]. 2009, říjen. Dostupné z www: 

<http://www.blisty.cz/2009/10/6/art49307.html>.  



44 

Seznam zkratek 

ČID – částečný invalidní důchod 

DAP – daňové přiznání 

DZD – dílčí základ daně 

DzP  – daň z příjmů 

EHP – Evropský hospodářský prostor 

FO – fyzická osoba 

Např. – například  

PID – plný invalidní důchod 

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

PO  – právnická osoba 

Popř. – popřípadě 

r. – rok 

RZZ – roční zúčtování daňových záloh 

SND – slevy na dani 

SZ – sociální zabezpečení 

Tzn. – to znamená 

Tzv. – tak zvaný 

ZD – základ daně 

ZDP – zákon o daních z příjmů 

ZP – (veřejné) zdravotní pojištění 

ZSDP – zákon o správě daní a poplatků 

 



45 

Seznam tabulek 

Tabulka 1:  Přehled sazeb daně u poplatníků fyzických osob 

Tabulka 2:  Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků u 

zaměstnavatele, který je plátcem daně v průběhu zdaňovacího období 2009  

Tabulka 3:  Sazby sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnance a zaměstnavatele 

(v % z vyměřovacího základu) 

Tabulka 4.1:  Nová sazba pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců 

Tabulka 4.2:  Nová sazba pro výpočet daně 

Tabulka 5:  Porovnání daňového zatíţení FO s příjmy ze závisle činnosti a  funkčními 

poţitky v letech 2007 a 2008 

Tabulka 6:  Porovnání fiktivních variant znázorňujících zdaňování příjmů FO ze závislé 

činnosti a z funkčních poţitků se zdaňováním v roce 2008 

 

Seznam grafů 

Graf 1:  Grafické porovnání daňového zatíţení FO s příjmy ze závisle činnosti a   

  s funkčními poţitky v letech 2007 a 2008 

Graf 2:  Grafické porovnání variantních řešení zdaňování příjmů FO ze závisle 

činnosti a z funkčních poţitků  

 

 



46 

Seznam příloh 

Příloha 1: Klasifikace daní podle OECD 

Příloha 2: Přehled daňových výhod u poplatníků (fyzických osob) 

Příloha 3: Tabulky zobrazující vývoj nezdanitelných částí ZD a slev na dani 

Příloha 4:   Systémy zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků u 

zaměstnavatele, který byl plátcem daně v  průběhu let 2000 aţ 2008 

Příloha 5:   Podmínky, za kterých má povinnost podat daňové přiznání poplatník podle 

§ 38g odst. 1 a odst. 2 ZDP 

Příloha 6:   Vývoj roční sazby daně, měsíční sazby pro výpočet záloh na daň u 

zaměstnance a zvláštní sazby daně 

Příloha 7: Výpočty variant zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků 

Příloha 8:  Srovnání (komparace) ročních výsledků 1. aţ 6. varianty zdaňování příjmů 

ze závislé činnosti a funkčních poţitků 

 



47 

Příloha 1: KLASIFIKACE DANÍ PODLE OECD 
 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

 1100 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od 

jednotlivců 

 1110 z příjmů a ze zisků 

 1120 z kapitálových výnosů 

 1200 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od 

společností 

 1210 z příjmů a ze zisků 

 1220 z kapitálových výnosů 

 1300 poloţky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 

1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 zaměstnanci 

 2200 zaměstnavatelé 

 2300 samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 

 2400 nezařaditelné do 2100, 2200 ani 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

 4100 pravidelné daně z nemovitého majetku 

 4110 domácností 

 4120 ostatní 

 4200 pravidelné daně z čistého jmění 

 4300 daně z nemovitostí, dědické a darovací 

 4310 daně z nemovitostí a dědické 

 4320 daně darovací 

 4400 daně z finančních a kapitálových transakcí 

 4500 ostatní nepravidelné daně z majetku 

 

 

Zdroj: [23] 

 

 

5000 Daně ze zboţí a sluţeb 

 5100 daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek 

zboţí a úpravy zboţí 

 5110 daně všeobecné 

- 5111 daň z přidané hodnoty 

- 5112 daně prodejní (obratové) 

- 5113 ostatní všeobecné daně ze zboţí a sluţeb 

 5120 daně ze speciálních zboţí a sluţeb 

- 5121 spotřební daně 

- 5122 zisky z fiskálních monopolů 

- 5123 cla a dovozní daně 

- 5124 vývozní daně 

- 5125 daně z investičního zboţí 

- 5126 daně ze speciálních sluţeb 

- 5127 ostatní daně z mezinárodního obchodu a 

transakcí 

- 5128 ostatní daně ze speciálního zboţí a sluţeb 

 5130 nezařaditelné do skupin 5110 a 5120 

 5200 daně z pouţívání nebo povolení pouţívání zboţí nebo 

vykonávání určitých činností 

 5210 pravidelné daně 

- 5211 placené domácnostmi z motorových vozidel 

- 5212 placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

- 5213 ostatní pravidelné daně 

 5220 nepravidelné daně 

 5300 nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

 6100 placené výhradně podniky 

 6200 placené jinými subjekty, neţ podniky, nebo 

neidentifikovatelné 
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Příloha 2: PŘEHLED DAŇOVÝCH VÝHOD U POPLATNÍKŮ (FYZICKÝCH OSOB) 

 

Přehled daňových výhod u poplatníků (fyzických osob) - slevy na dani, daňové zvýhodnění, nezdanitelné částí 

základu daně v roce 2009 a jejich změny letech 2000 aţ 2008  

Standardní daňové výhody, které poplatník uplatňuje sám za sebe (i v průběhu roku): 

 sleva na poplatníka, do konce r. 2005 základní NČ, 

 sleva na částečný invalidní nebo plný invalidní důchod, do konce r. 2005 NČ, 

 sleva pro poplatníka, který je drţitelem průkazu ZTP/P, do konce r. 2005 NČ, 

 sleva na dani, která náleţí po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, tzv. sleva pro studenta, do konce r. 2005 NČ. 

Daňové výhody, které poplatník uplatňuje na vyţivované osoby: 

 daňové zvýhodnění na kaţdé vyţivované dítě ţijící s poplatníkem v domácnosti, do konce r. 2004 NČ (i v průběhu roku), 

 sleva na manţelku (manţela) ţijící s poplatníkem v domácnosti s vlastním příjmem nepřesahujícím stanovený roční limit, do konce 

     r. 2005 NČ (jen roční). 

Další nezdanitelné části, o něţ lze sníţit základ daně (jen roční): 

 hodnota darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, 

 částka zaplacených úroků z úvěru pouţitého poplatníkem na financování bytových potřeb, 

 od r. 2000 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 od r. 2001 pojistné na soukromé ţivotní pojištění, 

 od r. 2004 příspěvky zaplacené členem odborové organizaci, 

 od 1. 8. 2007 úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č.179/2006“Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. 

Legenda: NČ – nezdanitelná část základu daně 

Zdroj: vlastní práce 
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Příloha 3: TABULKY ZOBRAZUJÍCÍ VÝVOJ NEZDANITELNÝCH ČÁSTÍ ZD A SLEV NA DANI  

a) Tabulka vývoje standardních nezdanitelných částí základu daně od roku 2000 do roku 2006 

Standardní nezdanitelné části Roční/měsíční 2000 2001 -2003 2004 2005 2006 

a) základní na poplatníka - roční  

- měsíční 

34 920 Kč 

2 910 Kč 

38 040 Kč 

3 170 Kč 

38 040 Kč 

3 170 Kč 

38 040 Kč 

3 170 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

b) na manţelku (manţela) s vlastním 

příjmem 

(2000 – do 34 920 Kč) 

(2001 aţ 2005 – do 38 040 Kč) 

- roční 19 884 Kč 
Je-li manţelka 

(manţel) drţitelkou 

(drţitelem) průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se 

odpočet na 
39 768 Kč 

21 720 Kč 
Je-li manţelka 

(manţel) drţitelkou 

(drţitelem) průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se 

odpočet na 

43 440 Kč 

21 720 Kč 
Je-li manţelka 

(manţel) drţitelkou 

(drţitelem) průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se 

odpočet na 
43 440 Kč 

21 720 Kč 
Je-li manţelka 

(manţel) drţitelkou 

(drţitelem) průkazu 

ZTP/P, zvyšuje se 

odpočet na 
43 440 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

c) u příjemce částečného invalidního 

důchodu 
- roční  

- měsíční 

6 540 Kč 

545 Kč 

7 140 Kč 

595 Kč 

7 140 Kč 

595 Kč 

7 140 Kč 

595 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

d) u příjemce plného invalidního 

důchodu 
- roční  

- měsíční 

13 080 Kč 

1 090 Kč 

14 280 Kč 

1 190 Kč 

14 280 Kč 

1 190 Kč 

14 280 Kč 

1 190 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

e) u drţitele průkazu ZTP/P - roční  

- měsíční 

45 780 Kč 

3 815 Kč 

50 040 Kč 

4 170 Kč 

50 040 Kč 

4 170 Kč 

50 040 Kč 

4 170 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

f) u příjmů ţáků a studentů 

soustavně se připravujících na 

budoucí povolání  

(od r.2001 jen do 26 let věku) 

- roční  

- měsíční 

10 464 Kč 

872 Kč 

11 400 Kč 

950 Kč 

 

 

11 400 Kč 

950 Kč 

 

 

11 400 Kč 

950 Kč 

 

 

Zrušeno 

nahrazeno 

„slevou“ 

g) na kaţdé vyţivované dítě v   

      domácnosti 

 

h) je-li dítě drţitelem průkazu ZTP/P,   

      zvyšují se odpočty na dvojnásobek 

- roční  

- měsíční 

 

- roční  

- měsíční 

21 600 Kč 

1 800 Kč 

 

43 200 Kč 

3 600 Kč 

23 520 Kč 

1 960 Kč 

 

47 040 Kč 

3 920 Kč 

25 560 Kč 

2 130Kč 

 

51 120 Kč 

4 260 Kč 

Zrušeno 

nahrazeno 

„daňovým 

zvýhodněním“ 

 

Zdroj: [13] 
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b) Tabulky vývoje roční a měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP 

v letech 2006 aţ 2009 

Roční slevy na dani v letech 2006 aţ 2009 – § 35ba odst. 1, 2 ZDP (částky slev na daní 

uvedené v Kč)  

Slevy na dani podle § 35ba ZDP: 2006 2007 2008 2009 

odst. 1 písm. a) – na poplatníka 7 200 7 200 24 840 24 840 

odst. 1 písm. b) – na manţelku(la) s vlastním 

příjmem niţším neţ stanovený limit (v r. 2008 a 

2009 – 68 000 Kč, v r. 2006 aţ 2007 – 38 040 Kč) 

4 200 4 200 24 840 24 840 

odst. 1 písm. b) – na manţelku(la) drţitele 

průkazu ZTP/P s vlastním příjem niţším neţ 

stanovený limit  

8 400 8 400 49 680 49 680 

odst. 1 písm. c) – poplatník pobírá ČID  1 500 1 500 2 520 2 520 

odst. 1 písm. d) – poplatník pobírá PID  3 000 3 000 5 040 5 040 

odst. 1 písm. e) – poplatník je drţitelem průkazu 

ZTP/P 
9 600 9 600 16 140 16 140 

odst. 1 písm. f) – po dobu soustavné přípravy na 

budoucí povolání do 26 let věku a denní doktorské 

studium do 28 let věku 

2 400 2 400 4 020 4 020 

Legenda: ČID – částečný invalidní důchod,  

                PID – plný invalidní důchod 

Zdroj: vlastní práce 

 

Měsíční slevy na dani podle § 35ba u zaměstnance s podepsaným Prohlášením k dani 

v roce 2006 aţ 2009(částky slev na daní uvedené v Kč) 

Legenda: ČID – částečný invalidní důchod,  

                PID – plný invalidní důchod 
Zdroj: vlastní práce 
 

 

Slevy na dani § 35ba – měsíční 2006 2007 2008 2009 

odst. 1 písm. a) – na poplatníka 600 600 2 070 2 070 

odst. 1 písm. b) – na manţelku(la) s vlastním 

příjmem niţším neţ stanovený limit 

Sleva náleţí vţdy aţ po uplynutí 

zdaňovacího období 

odst. 1 písm. b) – na manţelku(la) drţitele 

průkazu ZTP/P s vlastním příjem niţším neţ 

stanovený limit 

Sleva náleţí vţdy aţ po uplynutí 

zdaňovacího období 

odst. 1 písm. c) – poplatník pobírá ČID 125 125 210 210 

odst. 1 písm. d) – poplatník pobírá PID 250 250 420 420 

odst. 1 písm. e) – poplatník je drţitelem průkazu 

ZTP/P 
800 800 1 345 1 345 

odst. 1 písm. f) – po dobu soustavné přípravy na 

budoucí povolání (do 26 let věku a denní 

doktorské studium do 28 let věku 

200 200 335 335 
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c) Tabulky vývoje daňového zvýhodnění na vyţivované dítě podle §¨35c a 

35d ZDP v letech 2005 aţ 2009 

Roční daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP v letech 2005 aţ 2009 (částky daňového 

zvýhodnění uvedené v Kč) 

Daňové zvýhodnění:  2005 2006 2007 2008 2009 

- na kaţdé vyţivované dítě v domácnosti 6 000 6 000 6 000 10 680 10 680 

- na vyţivované dítě, které je drţitelem   

  průkazu ZTP/P 
12 000 12 000 12 000 21 360 21 360 

- daňový bonus maximálně do výše  30 000 30 000 30 000 52 200 52 200 

Zdroj: vlastní práce 

Pozn.:  Roční částku daňového zvýhodnění (slevu na dani) lze uplatnit aţ do výše 

vypočtené daně sníţené o slevy na dani podle § 35ba ZDP. Roční daňový bonus lze 

uplatnit, pokud příjem poplatníka dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy (tj. 6 

x 7 570 Kč v r. 2005, a 6 x 8 000 Kč v r. 2006 až 2009) a jeho výše činí alespoň 

100¨Kč. Do tohoto příjmu se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, 

z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby (§ 36 odst. 2 písm. p) ZDP). 

 

Měsíční daňové zvýhodnění podle § 35d ZDP u zaměstnance s podepsaným 

Prohlášením k dani v letech 2005 aţ 2009 (částky daňového zvýhodnění uvedené 

v Kč) 

Daňové zvýhodnění:  2005 2006 2007 2008 2009 

- na kaţdé vyţivované dítě v domácnosti 500 500 500 890 890 

- na vyţivované dítě, které je drţitelem 

  průkazu ZTP/P 
1 000 1 000 1 000 1 780 1 780 

- měsíční daňový bonus maximálně do   

  výše 
2 500 2 500 2 500 4 350 4 350 

Zdroj: vlastní práce 

Pozn.:  Měsíční daňové zvýhodnění (slevu na dani) lze uplatnit aţ do výše vypočtené 

zálohy na daň sníţené o měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP. Měsíční daňový 

bonus (odpovídající 1/12 roční části) můţe poplatník uplatnit, pokud jeho příjem 

v kalendářním měsíci dosáhl poloviny minimální mzdy (tj. 3 785 Kč v r. 2006 a 

4000 Kč od r. 2007) a jeho výše činí alespoň 50 Kč. Do tohoto příjmu se nezahrnují 

příjmy od daně osvobozené a příjmy z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní 

sazby [§36 odst. 2 písm. c) bod 4 ZDP]. 
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d) Přehled dalších nezdanitelných částí základu daně, které se uplatňují aţ 

po skončení zdaňovacího období 

Nezdanitelné části základu daně podle 

§ 15 ZDP 

Roční limity 

1. Hodnota darů poskytnutých na veřejně 

prospěšné účely příjemcům v ČR (od r. 

2009 téţ příjemcům v EU, Norsku nebo 

na Islandu)  

- úhrnná hodnota darů musí přesáhnout 2% 

základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč 

- maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně 

2. Částka zaplacených úroků z úvěrů 

pouţitých na financování bytových 

potřeb (z úvěru ze stavebního spoření, 

z hypotečního úvěru poskytnutého 

bankou a z úvěrů souvisejících)  

- maximálně 300 000 Kč ze všech úvěrů 

poplatníků v téţe domácnosti 

- nejvýše 25 000 Kč za kaţdý kalendářní 

měsíc při placení úroků jen po část roku 

3. Úhrn příspěvků na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem, sníţený o 

6000 Kč (od r. 2000) 

- maximálně 12 000 Kč ročně 

4. Pojistné na soukromé ţivotní pojištění 

(od r.2001) 

- maximálně 12 000 Kč ročně 

5. Členské příspěvky zaplacené členem 

odborové organizaci (od r. 2004) 

- částka do výše 1,5 % zdanitelných příjmů 

podle § 6 ZDP  

- maximálně do výše 3 000 Kč za rok 

6. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání podle zákona 

č.179/2006 Sb. (od 1. 8. 2007) 

- nejvýše 10 000 Kč ročně  

- aţ 13 000 Kč u osoby se zdravotním 

postiţením 

- aţ 15 000 Kč u osoby s těţším zdravotním 

postiţením 

Zdroj: [10] 
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Příloha 4:  

SYSTÉMY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z 

FUNKČNÍCH POŢITKŮ U ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ BYL 

PLÁTCEM DANĚ V PRŮBĚHU LET 2000 AŢ 2008 

1. Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

u zaměstnavatele, který byl plátcem daně v průběhu zdaňovacího 

období 2008 

Zaměstnanec na 

zdaňovací období 

podepsal 

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec na zdaňovací období 

nepodepsal  

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec – 

nerezident ČR  

(odlišný reţim bez 

ohledu na Prohlášení) 

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst.1 

písm.a) aţ d) a odst. 10 

ZDP 

(tzv. hrubá mzda)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst.1 

písm.a), d) a odst. 10 

ZDP, nepřesahující 

před zvýšením o 

povinné pojistné 

5 000 Kč hrubého 

Úhrn měsíčních příjmů, 

které netvoří 

samostatný základ daně 

pro sráţku daně sazbou 

dle § 36 ZDP 

Příjmy ze závislé 

činnosti uvedené v § 22 

odst. 1 písm. f) bod 2 

ZDP (tzv. tantiémy), a 

dle § 22 odst. 1 písm. g) 

bod 6 ZDP 

(z pracovního vztahu)  

Plus pojistné placené 

zaměstnavatelem 

(vč. příspěvků na 

zahraniční pojistné 

stejného druhu)  

(§ 38h odst. 1 ZDP) 

Plus pojistné placené 

zaměstnavatelem 

(vč. příspěvků na 

zahraniční pojistné 

stejného druhu)  

(§ 6 odst. 4 a 13 ZDP) 

Plus pojistné placené 

zaměstnavatelem 

(vč. příspěvků na 

zahraniční pojistné 

stejného druhu)  

(§ 38h odst. 1 ZDP) 

(tyto příjmy se o 

pojistné placené 

zaměstnavatelem 

nezvyšovaly - § 36 

odst. 3 ZDP) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 
(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Samostatný  

základ daně 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

= Samostatný základ 

daně 

(tzv. superhrubá 

mzda) 

Záloha na daň 

lineární sazbou 15 % 

▪ minus měsíční slevy 

dle § 35ba ZDP a 

měsíční daňové 

zvýhodnění (slevu) 

▪ plus měsíční bonus 

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 15 % 

Záloha na daň 

lineární 

sazbou 15 % (nesníţená 

o slevy na dani a o 

daňové zvýhodnění)  

 Daň zvláštní sazbou 

 ve výši 15 %  

■ Tyto příjmy vstupují 

do ročního základu 

daně v rámci RZZ 

nebo v DAP 

■ Tyto příjmy 

nevstupují do 

ročního základu 

daně. 

■ VÝJIMKA: § 38k 

odst. 7 a § 38d odst.4 

ZDP při RZZ 

■ Zaměstnanec s těmito 

příjmy má povinnost 

podat DAP. 

■ VÝJIMKA: § 38k 

odst. 7 ZDP při RZZ 

a doplatky mezd dle 

§ 38ch ZDP 

■ Tyto příjmy 

nevstupují do 

ročního základu 

daně 

Legenda: RZZ – roční zúčtování daňových záloh,  

                DAP – daňové přiznání 

Zdroj: [9] 
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2. Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

u zaměstnavatele, který byl plátcem daně v letech 2006 a 2007 

Zaměstnanec na 

zdaňovací období 

podepsal 

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec na zdaňovací období 

nepodepsal  

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec – 

nerezident ČR 

(odlišný reţim bez 

ohledu na Prohlášení)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 písm. a) 

aţ d) a odst. 10 ZDP 

(tzv. hrubá mzda)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 

písm.a), d) nebo 

odst.10 zákona 

(nepřesahující 

5 000 Kč hrubého) 

Úhrn měsíčních 

příjmů, které netvoří 

samostatný základ pro 

sráţku daně zvláštní 

sazbou 

a) Odměny členů 

statutárních orgánů 

PO, 

b) Odměny veřejně 

vystupujících 

umělců z pracovně 

právního vztahu  

Minus pojistné placené 

zaměstnancem (12, 5 %) 

Minus pojistné 

placené zaměstnancem 

Minus pojistné 

placené 

zaměstnancem 

(tyto příjmy se 

nesnižovaly o 

pojistné) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

= Samostatný základ 

daně 

= Základ pro    

    výpočet zálohy 
= Samostatný 

základ  

daně 

Záloha měsíční 

progresivní sazbou 

▪ minus měsíční slevy dle 

§ 35ba ZDP a měsíční 

daňové zvýhodnění 

(slevu) 

▪ plus měsíční bonus 

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 15 % 

Záloha měsíční 

progresivní sazbou, 

ale nejméně ve výši 

20 %  

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 25 %  

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu daně 

(při RZZ nebo v DAP). 

 

 

 

■ Příjem nevstupuje 

do ročního základu 

daně  

■ Výjimka: § 38k 

odst.7 a § 38d odst.4 

při RZZ 

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu 

daně v DAP  

■ Výjimka: § 38k 

odst. 7 ZDP při RZZ a 

doplatky mezd dle 

§38ch odst.1 ZDP 

■ Příjem  

nevstupuje do 

ročního základu 

daně 

Legenda: RZZ – roční zúčtování daňových záloh,  

                DAP – daňové přiznání 

Zdroj: [8] 
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3. Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

u zaměstnavatele, který byl plátcem daně v průběhu zdaňovacího 

období 2005 

Zaměstnanec na 

zdaňovací období 

podepsal 

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec na zdaňovací období 

nepodepsal  

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec – 

nerezident ČR 

(odlišný reţim bez 

ohledu na Prohlášení)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 písm. a) 

aţ d) a odst. 10 ZDP 

(tzv. hrubá mzda)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 

písm.a), d) nebo 

odst.10 zákona 

(nepřesahující 

5 000 Kč hrubého) 

Úhrn měsíčních příjmů, 

které netvoří 

samostatný základ pro 

sráţku daně zvláštní 

sazbou 

a) Odměny členů 

statutárních orgánů 

PO, 

b) Odměny veřejně 

vystupujících 

umělců 

z pracovněprávního 

vztahu  

Minus pojistné placené 

zaměstnancem (12,5 %) 

Minus pojistné placené 

zaměstnancem 

Minus pojistné placené 

zaměstnancem 

(tyto příjmy se 

nesnižovaly o 

pojistné) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

= Samostatný základ 

daně 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

= Samostatný základ  

daně 

     Mínus 

       1/12 nezdanitelných 

     částí ZD 

(základní, na ČID, PID, 

průkaz ZTP/P a pro 

studenta) 

   

Zdanitelná mzda 

 

 Zdanitelná mzda  

Záloha měsíční 

progresivní sazbou 

▪ minus měsíční slevy 

dle § 35ba ZDP a 

měsíční daňové 

zvýhodnění (slevu) 

▪ plus měsíční bonus 

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 15 % 

Záloha měsíční 

progresivní sazbou, 

ale nejméně 20 %  

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 25 %  

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu daně 

(při RZZ nebo v DAP) 

 

 

 

■ Příjem nevstupuje do 

ročního základu 

daně  

■ Výjimka: § 38k 

odst. 7 a § 38d 

odst. 4 při RZZ 

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu daně 

v DAP  

■ Výjimka: § 38k odst.7 

ZDP při RZZ a 

doplatky mezd dle  

    § 38ch odst. 1 ZDP 

■ Příjem  

nevstupuje do 

ročního základu 

daně 

Legenda: RZZ – roční zúčtování daňových záloh,  

 DAP – daňové přiznání 

Zdroj: [6] 
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4. Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

u zaměstnavatele, který byl plátcem daně v průběhu let 2000 aţ 

2004 

Zaměstnanec na 

zdaňovací období 

podepsal 

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec na zdaňovací období 

 nepodepsal  

Prohlášení k dani 

Zaměstnanec – 

nerezident ČR 

(odlišný reţim bez 

ohledu na Prohlášení)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 písm. a) 

aţ d) a odst. 10 ZDP 

(tzv. hrubá mzda)  

Úhrn měsíčních příjmů 

podle § 6 odst. 1 

písm.a), d) nebo 

odst.10 zákona 

(nepřesahující 

5 000 Kč hrubého) 

Úhrn měsíčních příjmů, 

které netvoří 

samostatný základ pro 

sráţku daně zvláštní 

sazbou 

a) Odměny členů 

statutárních orgánů 

PO, 

b) Příjmy veřejně 

vystupujících 

umělců 

z pracovněprávního 

vztahu  

Minus pojistné placené  

zaměstnancem (12,5 %) 

Minus pojistné placené 

zaměstnancem 

Minus pojistné placené 

zaměstnancem 

(tyto příjmy se 

nesnižovaly o 

pojistné) 

= Základ pro výpočet 

zálohy 

= Samostatný základ 

daně 

= Základ pro výpočet     

zálohy 

= Samostatný základ  

daně 

     Mínus 

       1/12 nezdanitelných 

     částí ZD 

(základní, na ČID, PID, 

průkaz ZTP/P a pro 

    studenta a na vyţivované 

děti) 

   

Zdanitelná mzda 

 

  Zdanitelná mzda  

Záloha měsíční  

progresivní sazbou 

 

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 15 % 

Záloha měsíční 

progresivní sazbou, 

ale nejméně 20%  

Daň zvláštní sazbou  

ve výši 25%  

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu daně 

(při RZZ nebo v DAP) 

 

 

 

■ Příjem nevstupuje do 

ročního základu daně  

■ Výjimka: § 38k 

odst. 7 a § 38d odst.4 

při RZZ 

■ Příjem vstupuje do 

ročního základu daně 

v DAP  

■ Výjimka: § 38k odst.7 

ZDP při RZZ a 

doplatky mezd dle  

   § 38ch odst. 1 ZDP 

■ Příjem  

nevstupuje do 

ročního základu 

daně 

Legenda: RZZ – roční zúčtování daňových záloh,  

                DAP – daňové přiznání 

Zdroj: [5] 
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Příloha 5:  

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH MÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ 

PŘIZNÁNÍ POPLATNÍK PODLE § 38g odst. 1 a odst. 2 ZDP 

Podle § 38g odst. 1 ZDP má povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 

 kaţdý, jehoţ roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, s výjimkou příjmů 

od daně osvobozených a tuzemských příjmů, z nichţ byla sraţena daň zvláštní sazbou, 

přesáhly v uplynulém zdaňovacím období 15 000 Kč (rozumí se příjmy nesnížené o 

výdaje),  

 dále ten, kdo sice nedosáhl příjmů ve výši 15 000 Kč (komu sice daňová povinnost 

nevznikla), ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Pozn.: Do daňového přiznání se podle § 38g odst. 3 ZDP neuvádějí příjmy od daně 

osvobozené a ani příjmy, z nichţ je daň vybrána sráţkou zvláštní sazbou (s výjimkou 

poplatníka, který vyuţije postup podle § 36 odst. 7 ZDP). Jsou-li součástí zdanitelných 

příjmů téţ příjmy podle § 6 ZDP (ze kterých byla sraţena záloha na daň plátcem daně), 

doloží je poplatník dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3 ZDP – Potvrzení o 

zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, sraţených zálohách na daň 

a daňového zvýhodnění ( dále Potvrzením).  

Zdroj: [17] 

 

 

Podmínky, za kterých má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání a kdy tuto 

povinnost nemá, jsou pro zdaňovací období 2009 upraveny v § 38g odst. 2 ZDP takto: 

a) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který měl ve zdaňovacím období 

pouze příjmy ze závislé činnosti, a nebo příjmy z funkčních poţitků: 

 pouze od jednoho plátce daně (tzv. hlavního zaměstnavatele),  

 postupně od více plátců daně (tzv. hlavních zaměstnavatelů),  

 případně ještě doplatky mzdy od těchto plátců daně zúčtované v době, kdy jiţ pro ně 

závislou činnost nevykonával. 

Podmínkou přitom je, ţe poplatník, který poţádá o roční zúčtování záloh: 

- měl u všech výše uvedených plátců daně na příslušné zdaňovací období řádně 

podepsáno Prohlášení k dani podle § 38k ZDP (tj. na běţný rok do 15. února, nebo 

v průběhu roku po nástupu do zaměstnání do 30 dnů), případně u posledního 

zaměstnavatele, kterého o roční zúčtování poţádá alespoň dodatečně podle § 38k 

odst.7 ZDP (nejpozději do 15. 2. po uplynutí roku),  

- a kromě těchto příjmů do daňového přiznání nemá jiné zdanitelné příjmy podle § 7 aţ 

10 ZDP v úhrnu vyšší neţ 6 000 Kč. 

- Přitom se neberou v úvahu příjmy od daně osvobozené (v § 4, 6 a 10 ZDP) a příjmy z 

tuzemska, z nichţ je daň vybírána sráţkou zvláštní sazbou podle § 36 ZDP. 

b) Daňové přiznání za zdaňovací období není povinen podat ani poplatník – daňový 

rezident ČR: 

 kterému plynuly pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí, které se 

vyjímají ze zdanění podle § 38f ZDP. 
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c) Daňové přiznání musí podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový 

nerezident ČR) s příjmy ze závislé činnosti: 

 který pro sníţení vypočtené daně hodlá uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP, 

 který pro sníţení vypočtené daně hodlá uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1 

písm. b) aţ e) ZDP (na druhého z manţelů, příp. na plný nebo částečný invalidní 

důchod z českého důchodového pojištění, nebo na průkaz ZTP/P),  

 a který pro sníţení základu daně hodlá uplatnit úroky z úvěru pouţitého na financování 

bytových potřeb.  

d) Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat téţ poplatník: 

 který obdrţel po 31. 1. po skončení zdaňovacího období ještě tzv. doplatky mzdy podle 

§ 5 odst. 4 ZDP, které se nepovaţovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly 

zúčtovány v jeho prospěch, protoţe mu nebyly zaměstnavatelem vyplaceny v čistém 

(zcela nebo i z části), 

 počínaje rokem 2009 téţ poplatník s příjmy podle § 6 ZDP, který hodlá pro sníţení 

základu daně uplatnit hodnotu darů poskytnutých do zahraničí. 

Zdroj: [17] 
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Příloha 6:  

VÝVOJ ROČNÍ SAZBY DANĚ, MĚSÍČNÍ SAZBY PRO VÝPOČET 

ZÁLOH NA DAŇ U ZAMĚSTNANCE A ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ 
 

a) Roční sazba daně a měsíční sazba daně pro výpočet záloh v letech 

2000 aţ 2009 
 

1. ROK 2000 
 

Roční sazba daně podle § 16 ZDP v r. 2000 

Ze základu daně Daň 
ze základu 

přesahujícího 

od Kč do Kč   

0 102 000 15 %  

102 000 204 000 15 300 Kč + 20 % 102 000 Kč 

204 000 312 000 35 700 Kč + 25 % 204 000 Kč 

312 000 a více 62 700 Kč + 32 % 312 000 Kč 

Zdroj: [1] 

 

Měsíční sazba pro výpočet záloh u zaměstnanců v r. 2000 

Zdanitelná mzda Záloha 
ze zdanitelné mzdy 

přesahující 

od Kč do Kč   

0 8 500 15 %  

8 500 17 000 1 275 Kč + 20 % 8 500 Kč  

17 000 26 000 2 975 Kč + 25 % 17 000 Kč   

26 000  92 000 5 225 Kč + 32 % 26 000 Kč  

92 000 a více 26 345 Kč + 40 % 92 000 Kč   

Zdroj: [1] 

 

 

2. LÉTA 2001 aţ 2005  
 

Roční sazba daně v § 16 ZDP v r. 2001 aţ 2005 

Ze základu daně Daň 
ze základu 

přesahujícího 

od Kč do Kč   

0 109 200 15 %  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč  

218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč  

331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč  

Zdroj: [6] 
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Sazba pro výpočet záloh u zaměstnanců v r. 2001 aţ 2005 

Zdanitelná mzda Záloha 
ze zdanitelné mzdy 

přesahující 

od Kč do Kč   

0 9 100 15 %  

9 100 18 200 1 365 Kč + 20 % 9 100 Kč  

18 200 27 600 3 185 Kč + 25 % 18 200 Kč  

27 600 a více 5 535 Kč + 32 % 27 600 Kč  

Zdroj: [6] 

 

 

3. LÉTA 2006 a 2007 
 

Roční sazba daně v § 16 ZDP v r. 2006 a 2007 

Základ daně po 

sníţení 

Daň 

 

ze základu 

přesahujícího 

od Kč do Kč   

0 121 200 12 %  

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

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

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

Zdroj: [8] 

 

Sazba pro výpočet záloh na daň u zaměstnanců v r. 2006 a 2007 

Základ pro 

výpočet zálohy 
Záloha 

ze základu 

přesahujícího 

od Kč do Kč   

0 10 100 12 %  

10 100 18 200 1 212 Kč + 19 % 10 100 Kč 

18 200 27 600 2 751 Kč + 25 % 18 200 Kč  

27 600 a více 5 101 Kč + 32 % 27 600 Kč 

Zdroj: [8] 

 

 

4. LÉTA 2008 a 2009 

 

Roční sazba daně v § 16 ZDP v r. 2008 a 2009 

Sazba daně roční v § 16 ZDP 

r. 2008 r. 2009 

15 % 15 % 

Zdroj: [10] 

 

Sazba pro výpočet záloh u zaměstnanců v r. 2008 a 2009 

Sazba pro výpočet záloh u 

zaměstnanců v § 38h odst. 2 ZDP 

r. 2008 r. 2009 

15 % 15 % 

Zdroj: [10] 
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b) Zvláštní sazba daně u zaměstnance podle § 36 ZDP, který na 

zdaňovací období nepodepsal prohlášení k dani, s příjmy podle 

§ 6 odst. 1 písm. a) a d) nebo odst. 10 ZDP v letech 2000 aţ 2008 

Zdaňovací 

období 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Výše sazby 

daně  
15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Maximální 

výše měsíčního 

příjmu - hrubé 

mzdy, ze 

kterého lze daň 

vybírat podle 

§6 odst. 4 ZDP 

(v Kč) 

2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Příjem vyšší 

neţ stanovený 

limit (v % ze 

ZD) 

 

Záloha 

min. 

20 %  

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

min. 

20 % 

Záloha 

15 % 

Zdroj: vlastní práce 
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Příloha 7: VÝPOČTY VARIANT ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH 

POŢITKŮ 

1. varianta – výpočet záloh na daň podle právní úpravy ZDP platné v roce 2007 

Typ 

poplatníka 

 

 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné 

placené 

zaměst- 

nancem 

(12,5 %) 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy 

Záloha 

vypočtená 

(progresiv

-ní sazba) 

Měsíční 

sleva na 

dani podle 

§ 35ba 

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§ 35ba a 

§ 35c ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani podle 

§ 35 c 

ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 1 000 7 000 840 600 240 1 000 240 760 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 12 000 84 000 10 080 7 200 2 880 12 000 2 880 9 120 0 

b) středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 3 000 21 000 3 451 600 2 851 1 000 1 000 0 1 851 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 36 000 252 000 41 412 7 200 34 212 12 000 12 000 0 22 212 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

Měsíční 

záloha  

120 000 15 000 105 000 29 869 600 29 269 1 000 1 000 0 28 269 

Úhrn za 12 

měsíců 

1 440 000 180 000 1 260 000 358 428 7 200 351 228 12 000 12 000 0 339 228 

Zdroj: vlastní práce 
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2. varianta – výpočet záloh na daň podle právní úpravy ZDP platné v roce 2008 

Typ 

poplatníka 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné 

placené 

zaměstna-

vatelem 

(35 %) 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy 

superhru-

bá mzda) 

Záloha 

vypočtená 

(lineární 

sazba 

15 %) 

Měsíční 

sleva na 

dani 

podle 

§35ba 

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§ 35ba a 

§ 35c 

ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani 

podle 

§35c ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 2 800 10 800 1 620 2 070 0 1 780 0 1 780 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 33 600 129 600 19 440 24 840 0 21 360 0 21 360 0 

b) středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 8 400 32 400 4 860 2 070 2 790 1 780 1 780 0 1 010 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 100 800 388 800 58 320 24 840 33 480 21 360 21 360 0 12 120 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

Měsíční 

záloha v 1 aţ 

8 měsíci 

120 000 42 000 162 000 24 300 2 070 22 230 1 780 1 780 0 20 450 

Měsíční 

záloha v 9 

měsíci 

120 000 26 208 146 208 21 931 2 070 19 861 1 780 1 780 0 18 081 

Měsíční 

záloha v 10 

aţ 12 měsíci 

120 000 0 120 000 18 000 2 070 15 930 1 780 1 780 0 14 150 

Úhrn za 12 

měsíců 

1 444 000 362 208 1 802 208 270 331 24 840 245 491 21 360 21 360 0 224 131 

Zdroj: vlastní práce 



64 

3. varianta – výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 byla ponechána progresivní sazba daně a byla by zavedena 

tzv. superhrubá mzda a maximální vyměřovací základ pro pojistné 

Typ 

poplatníka 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné 

placené 

zaměstna-

vatelem 

(35 %) 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy 

(superhru-

bá mzda) 

Záloha 

vypočtená 

(progresiv

-ní sazba) 

Měsíční 

sleva na 

dani podle 

§ 35ba 

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§ 35ba a 

§ 35c ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani podle 

§ 35c ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 2 800 10 800 1 345 2 070 0 1 780 0  1 780 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 33 600 129 600 16 140 24 840 0 21 360 0  21 360 0 

b) středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 8 400 32 400 6 637 2 070 4 567 1 780 1 780 0 2 787 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 100 800 388 800 79 644 24 840 54 804 21 360 21 360 0 33 444 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

Měsíční 

záloha v 1. aţ 

8. měsíci 

120 000 42 000 162 000 48109 2 070 46 039 1 780 1 780 0 44 259 

Měsíční 

záloha v 9. 

měsíci 

120 000 26 208 146 208 43085 2 070 41 015 1 780 1 780 0 39 235 

Měsíční 

záloha v 10. 

aţ 12. měsíci 

120 000 0 120 000 34669 2 070 32 599 1 780 1 780 0 30 819 

Úhrn za 12 

měsíců   

1 440 000 362 208 1 802 208 531 964 24 840 507 124 21 360 21 360 0 485 764 

Zdroj: vlastní práce 

Tato varianta zkoumá výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 byla ponechána progresivní sazba daně z roku 2007 a tzv. superhrubá 

mzda a maximální vyměřovací základ pro pojistné by byl zaveden.  
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4. varianta – výpočet záloh na daň lineární sazbou daně, pokud by v roce 2008 u zaměstnanců nedošlo k zavedení tzv. superhrubé 

mzdy a ani k zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné 

Typ 

poplatníka 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné 

placené 

zaměst-

nancem 

(12,5 %) 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy  

Záloha 

vypočtená 

(lineární 

sazba 

15 %) 

Měsíční 

sleva na 

dani podle 

§ 35ba 

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba a 

§35c ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani 

podle 

§35c ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 1 000 7 000 1 050 2 070 0 1 780 0 1 780 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 12 000 84 000 12 600 24 840 0 21 360 0 21 360 0 

b) středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 3 000 21 000 3 150 2 070 1 080 1 780 1 780 700 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 36 000 252 000 37 800 24 840 12 960 21 360 21 360 8 400 0 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

Měsíční 

záloha  

120 000 15 000 105 000 15 750 2 070 13 680 1 780 1 780 0 11 900 

Úhrn za 12 

měsíců   

1 444 000 180 000 1 260 000 189 000 24 840 164 160 21 360 21 360 0 142 800 

Zdroj: vlastní práce 

Ve 4. variantě zkoumám, jak by zdaňování příjmů zaměstnance ovlivnilo zavedení lineární sazby daně v případě, ţe by nebyla zavedena 

tzv. superhrubá mzda a maximální vyměřovací základ pro pojistné.  
 



66 

5. varianta – výpočet záloh na daň, pokud by v roce 2008 došlo k zavedení lineární sazby daně a k „zastropování“ pojistného, ale 

nebyla by zavedena tzv. superhrubá mzda a příjmy zaměstnanců by se nesniţovaly ani o pojistné, které jsou povinni sami platit 

Typ 

poplatníka 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné se 

neodčítá 

ale ani 

nezvyšuje 

základ 

daně 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy 

(hrubá 

mzda) 

Záloha 

vypočtená 

sazbou ve 

výši 15 % 

Měsíční 

sleva na 

dani podle 

§35ba  

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba a 

§35c ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani podle 

§35c ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) Nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 0 8 000 1 200 2 070 0 1 780 0 1 780 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 0 96 000 14 400 24 840 0 21 360 0 21 360 0 

b) Středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 0 24 000 3 600 2 070 1 530 1 780 1 780 250 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 0 288 000 43 200 24 840 18 360 21 360 21 360 3000 0 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

Měsíční 

záloha  

120 000 0 120 000 18 000 2 070 15 930 1 780 1 780 0 14 150 

Úhrn za 12 

měsíců   

1 444 000 0 1 444 000 216 000 24 840 191 160 21 360 21 360 0 169 800 

Zdroj: vlastní práce 

Touto variantou chci ukázat kompromisní řešení a hrubou mzdu zaměstnance nebudu navyšovat a ani sniţovat o pojistné placené ať uţ 

zaměstnancem či zaměstnavatelem. Ostatně podobně se postupuje v současné době při stanovení základu daně u OSVČ, u nichţ počínaje rokem 

2008 pojistné, které si platí na SZ a ZP, není výdajem vynaloţeným na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 
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6. varianta - výpočet záloh na daň, pokud by při zachování tzv. superhrubé mzdy byla nově zavedena progresivní sazba daně po 

„zastropování“ zákonného pojistného 

Typ 

poplatníka 

Měsíc Hrubá 

mzda 

Pojistné 

placené 

zaměstna-

vatelem 

(35 %) 

Základ 

pro 

výpočet 

zálohy 

Záloha 

vypočtená 

(progresiv

-ní sazba) 

Měsíční 

sleva na 

dani podle 

§35ba 

ZDP 

 Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba 

ZDP 

Měsíční daňové zvýhodnění Záloha 

sníţená o 

měsíční 

slevu 

podle 

§35ba a 

§35c ZDP 

Celkem z toho 

měsíční 

sleva na 

dani podle 

§35c ZDP 

z toho 

měsíční 

daňový 

bonus 

a) nízko 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

8 000 2 800 10 800 1 620 2 070 0 1 780 0 1 780 0 

Úhrn za 12 

měsíců 

96 000 33 600 129 600 19 440 24 840 0 21 360 0 21 360 0 

b) středně 

příjmový 

poplatník 

Měsíční 

záloha  

24 000 8 400 32 400 4 860 2 070 2 790 1 780 1 780 0 1 010 

Úhrn za 12 

měsíců 

288 000 100 800 388 800 58 320 24 840 33 480 21 360 21 360 0 12 120 

c) vysoko 

příjmový 

poplatník  

záloha v 1. aţ 

8. měsíci 

120 000 42 000 162 000 32052 2 070 29 982 1 780 1 780 0 28 202 

záloha v 9. 

měsíci 

120 000 26 208 146 208 26999 2 070 24929 1 780 1 780 0 23 149 

záloha v 10. 

aţ 12. měsíci 

120 000 0 120 000 18612 2 070 16542 1 780 1 780 0 14 762 

Úhrn za 12 

měsíců   

1 444 000 362 208 1 802 208 339251 24 840 314411 21 360 21 360 0 293 051 

Zdroj: vlastní práce 

V roce 2008 byla zavedená lineární, neboli „jednotná“ sazba daně, avšak zavedením tzv. maximálního vyměřovacího základu pro účely 

pojistného ve skutečnosti zas tak „jednotná“ není. Zaměstnanci totiţ po dosaţení maximálního vyměřovacího základu neplatí jiţ pojistné na SZ a 

ZP a princip tzv. superhrubé mzdy se u nich jiţ po „zastropování“ pojistného neuplatňuje. Jinými slovy, lze konstatovat, ţe u těchto poplatníků 

pak dochází k daňové degresi. Proč by  někteří poplatníci měli po dosaţení určité výše ročního příjmu platit menší daně? Spravedlivé by tedy 

bylo doplnit stávající 15 % sazbu další sazbou daně (v této variantě byla stanovena sazba ve výši 32 %) a předpokládám, ţe zavedením další 

sazby daně minimalizuji daňovou degresi. 
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Příloha 8: SROVNÁNÍ (KOMPARACE) ROČNÍCH VÝSLEDKŮ 1. AŢ 6. VARIANTY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE 

ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŢITKŮ 

a) Typ poplatníka – nízko příjmový 

 Hrubá 

mzda 

Pojistné  Základ pro 

výpočet 

daně 

Daň 

vypočtená 

 Daň sníţená o  

slevu podle 

§35ba ZDP 

Daňové zvýhodnění Daň sníţená o slevy 

podle §35ba a §35c 

ZDP 
Celkem z toho sleva 

na dani 

podle §35c 

ZDP 

z toho 

daňový 

bonus 

1. 

varianta 

96 000 12 000 84 000 10 080 2 880 12 000 2 880 9 120 0 

2. 

varianta 

96 000 33 600 129 600 19 440 0 21 360 0 21 360 0 

3. 

varianta 

96 000 33 600 129 600 16 140 0 21 360 0 21 360 0 

4. 

varianta 

96 000 12 000 84 000 12 600 0 21 360 0 21 360 0 

5. 

varianta 

96 000 0 96 000 14 400 0 21 360 0 21 360 0  

6. 

varianta 

96 000 33 600 129 600 19 440 0 21 360 0 21 360 0  

Zdroj: vlastní práce 
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b) Typ poplatníka – středně příjmový 

 Hrubá 

mzda 

Pojistné  Základ pro 

výpočet 

daně 

Daň 

vypočtená 

 Daň sníţená o  

slevu podle 

§35ba ZDP 

Daňové zvýhodnění Daň sníţená o slevy 

podle §35ba a §35c 

ZDP 
Celkem z toho sleva 

na dani 

podle §35c 

ZDP 

z toho 

daňový 

bonus 

1. 

varianta 

288 000 36 000 252 000 41 412 34 212 12 000 12 000 0 22 212  

2. 

varianta 

288 000 100 800 388 800 58 320 33 480 21 360 21 360 0 12 120  

3. 

varianta 

288 000 100 800 388 800 79 644 54 804 21 360 21 360 0 33 444  

4. 

varianta 

288 000 36 000 252 000 37 800 12 960 21 360 21 360 8 400 0  

5. 

varianta 

288 000 0 288 000 43 200 18 360 21 360 21 360 3000 0  

6. 

varianta 

288 000 100 800 388 800 58 320 33 480 21 360 21 360 0 12 120  

Zdroj: vlastní práce 
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c) Typ poplatníka – Vysoko příjmový 

 Hrubá 

mzda 

Pojistné  Základ pro 

výpočet 

daně 

Daň 

vypočtená 

 Daň sníţená o  

slevu podle 

§35ba ZDP 

Daňové zvýhodnění Daň sníţená o slevy 

podle §35ba a §35c 

ZDP 
Celkem z toho sleva 

na dani 

podle §35c 

ZDP 

z toho 

daňový 

bonus 

1. 

varianta 

1 440 000 180 000 1 260 000 358 428 351 228 12 000 12 000 0 339 228  

2. 

varianta 

1 444 000 362 208 1 802 208 270 331 245 491 21 360 21 360 0 225 131  

3. 

varianta 

1 440 000 362 208 1 802 208 531 964 507 124 21 360 21 360 0 485 764  

4. 

varianta 

1 444 000 180 000 1 260 000 189 000 164 160 21 360 21 360 0 142 800  

5. 

varianta 

1 444 000 0 1 444 000 216 000 191 160 21 360 21 360 0 169 800  

6. 

varianta 

1 444 000 362 208 1 802 208 339251 314411 21 360 21 360 0 293 051  

Zdroj: vlastní práce 

 


