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ÚVOD 

Veřejný sektor je dnes již nedílnou součástí národní ekonomiky každého státu. 

Zjednodušeně řečeno se jedná o vše, co je ve veřejném vlastnictví, tedy jinými slovy o to, 

co není v soukromém vlastnictví. Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, kterou tvoří 

soustava úřadů s centrální nebo územní působností. Kromě veřejné správy tvoří veřejný sektor 

další organizace financované z veřejných prostředků, které poskytují veřejné služby (např. 

nemocnice, školy, domy sociální péče, atd.). Ekonomická teorie používá pojem veřejné 

statky.   Veřejné statky jsou financovány z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány 

prostřednictvím daní. Prostředky, jimiž disponuje veřejný sektor, se nazývají veřejné finance. 

Právě daňové příjmy jsou nejdůležitějším příjmem veřejných rozpočtů. 

Daň z příjmů fyzických osob a její role ve veřejných rozpočtech coby téma bakalářské 

práce je aktuální z toho důvodu, že právě v posledních letech probíhají diskuze na odborné 

i neodborné úrovni o budoucím postavení daně z příjmů fyzických osob v daňové soustavě 

České republiky. Bakalářská práce by mohla být užitečným příspěvkem do nikdy nekončící 

debaty. 

Cílem této práce je analyzovat daň z příjmů fyzických osob a zhodnotit její 

výnosy v letech 2005 aţ 2009. 

Při zpracování práce bude využita metoda komparace, analýzy, syntézy a metoda 

časových řad. 

V první kapitole se práce zaměří na základní teoretická východiska v oblasti daňové 

teorie a daňovou soustavu České republiky. Pokud se chceme zabývat jakoukoliv daní, je 

nezbytné si nejprve definovat, co to daň vůbec je, a jakými vlastnostmi se vyznačuje. Toto se 

uvádí na začátku kapitoly. Další pojednání se věnuje funkcím, které daně plní v moderním 

daňovém systému a veřejných rozpočtech. Rovněž jako účelné lze shledat roztřídění daní 

podle nejrůznějších hledisek, což umožňuje lepší poznání charakteristik vybrané daně. Práce 

se zaměří na popis daňového systému a daňové soustavy jako jeho součásti. Vysvětlení 

základních pojmů je nutné pro pochopení následného pojednání. Poslední a zároveň největší 

část první kapitoly se zabývá popisem daňového systému a daňové soustavy České republiky, 

charakteristice jednotlivých daní podle základního rozdělení na daně přímé a nepřímé.  

Úvodní část druhé kapitoly je věnována základním charakteristikám osobní důchodové 

daně, historii této daně a vlastnostem, kterými se vyznačuje. Vcelku se druhá kapitola 

zaměřuje především na analýzu osobní důchodové daně resp. daně z příjmů fyzických osob 
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v České republice. Je rozebrána její zákonná úprava s tím, že se upozorňuje na některé 

problémy s ní spojené. Zde se popisuje postup výpočtu daně, přičemž na jednotlivé kroky se 

postupně zaměřují jednotlivé podkapitoly. V závěru jsou vyzdviženy nedostatky této daně 

vyplývající přímo ze zákona. 

Třetí kapitola se zabývá výnosy daně z příjmů fyzických osob v letech 2005 až 2009. 

Každý rok je analyzován zvlášť, přičemž se vždy uvádí celková výše inkasa daně, její podíl 

na celostátních příjmech, co je ovlivnilo, jak byl výnos rozdělen mezi veřejné rozpočty. 

Na konci kapitoly jsou shrnuty a vyhodnoceny zjištěné skutečnosti za sledované období. 

Pojednání doplňují schémata, grafy a tabulky pro lepší názornost a pochopení dané 

problematiky. Především třetí kapitola na nich závisí. 

Práce se nevěnuje vazbě daně z příjmů fyzických osob na Evropskou unii, protože se 

nejedná o harmonizovanou daň a ani v blízké době se nepředpokládá její větší sbližování 

v rámci unie. 

Zdrojem pro vypracování bakalářské práce byly vlastní poznatky ze studia, především 

z předmětů Příjmy veřejných rozpočtů, Veřejné finance A, Hospodaření krajů a obcí, dále pak 

odborné publikace zabývající se daňovou problematikou a neméně důležité elektronické 

zdroje, hlavně internetové stránky Ministerstva financí ČR a Českého statistického úřadu. 
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1 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

1.1 Definice a vlastnosti daní 

„Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových 

intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se 

za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).“ [5] 

Povinnost platit daně do značné míry omezuje svobodu jedince, nicméně placení daní 

je v moderní společnosti považováno za jednu ze základních občanských povinností. Kdyby 

daně byly dobrovolné, patrně nikdo by je neplatil a daně by pak nemohly správně plnit 

funkce, za jejímž účelem vznikly. V demokratickém právním státě může být občanům 

uložena povinnost pouze na základě všeobecně závazné právní normy, což je v případě daní 

zákon. Daně jsou proto vždy uloţeny zákonem nebo na jeho základě. [1] 

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

příjmem veřejných rozpočtů. Daň tak představuje transfer finančních prostředků 

od soukromého sektoru k veřejnému sektoru.“ [9] 

Daně plynou do veřejných rozpočtů. Proč je tomu tak, vyplývá z nutnosti existence 

veřejného sektoru. Ten mimo jiné zajišťuje uspokojení potřeb, které vznikají společnosti jako 

celku (jedná se např. o obranu státu), anebo je efektivnější je financovat ze společných zdrojů 

(např. základní vzdělávání). Daně mohou plynout jak do rozpočtu státu obce, kraje nebo 

státního fondu, tak do rozpočtu nadnárodní organizace jakou je Evropská unie. [1] 

Další vlastností daní je to, že po jejich uhrazení v zákonem stanovené výši již nemáme 

možnost požadovat jejich navrácení. Tímto rozumíme nenávratnost daní. Daň lze také chápat 

jako cenu, kterou daňové subjekty platí za to, že existují veřejné služby resp. veřejné statky. 

Charakteristickým znakem daně je i její neekvivalentnost. To, jakým dílem se na celkových 

výnosech z daní podílí jednotlivý poplatník, nemá žádnou vazbu k tomu, v jaké výši obdrží 

transfery z veřejných rozpočtů nebo veřejné statky. Zaplacením daní poplatníkovi nevzniká 

žádný nárok na obdržení služby nebo zboží, čímž se liší od uživatelských poplatků, jejichž 

zaplacením je občanovi například umožněn vstup do divadla nebo má možnost využít služeb 

městské hromadné dopravy. Daně plynou do veřejných rozpočtů, jsou z nich hrazeny veřejné 

výdaje, aniž by bylo známo z výnosu jaké daně, nebo od kterého daňového subjektu 

prostředky pocházely. Daně jsou tak zpravidla neúčelové, protože když poplatník zaplatí daň, 
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neví, na co jím odvedené finanční prostředky budou použity (výjimkou je v ČR silniční daň, 

jejíž výnos je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury). V moderní době můžeme 

daním přiřadit ještě jednu vlastnost, v případě dnešních daní se vždy jedná o peněžní plnění. 

[1] 

Některými podobnými znaky se vyznačují nejenom daně, ale i další zdroje veřejných 

rozpočtů jako jsou cla nebo již zmiňované poplatky. Stejně jako daň je poplatek platbou 

do veřejného rozpočtu, je uložen zákonem nebo na jeho základě a má peněžní formu. 

Poplatek je peněžním ekvivalentem za veřejné služby, přestože výše poplatku nemusí 

odpovídat nákladům vynaloženým na danou službu veřejným sektorem. Od daně se dále liší 

svojí účelovostí, dobrovolností a nepravidelností. V této souvislosti je nutné zmínit tzv. místní 

poplatky, které jsou v České republice ukládány obcemi a plynou do jejich rozpočtů (např. 

poplatek za psa, za provozovaný výherní hrací přístroj, ze vstupného). Tyto místní poplatky 

sice nemají v názvu slovo daň, drtivá většina z nich však charakter daně má a v jiných zemích 

se také nazývají místními daněmi. Dalším odvodem do veřejných rozpočtů s vlastnostmi daní 

jsou povinné platby sociálního pojištění (při výpočtu daňového zatížení se tyto odvody 

zohledňují).  

1.2 Funkce daní 

„Daně jsou tak staré, jak starý je stát či společenství, které mu předcházelo. Jakmile 

se v historii začala vydělovat určitá společenská vrstva, která se nepodílela na běžné činnosti, 

ale zajišťovala obecnější funkce, např. obranu kmenového území, bylo nutno tyto funkce 

nějakým způsobem „financovat“, byť se to dělo původně pochopitelně v naturální formě. Čím 

větší je rozsah těchto celospolečenských úkolů, čím větší rozsah činností stát, obec či jiný 

územní celek přebírá, tím větší musí být i daně, z jejichž výnosu je tato činnost financována.“ 

[2] Moderní daně jako nástroj hospodářské politiky plní nejrůznější funkce, které jsou 

obdobné jako u veřejných výdajů. 

Původní a zároveň nejdůležitější funkcí daní je funkce fiskální (pojem „fiskální“ 

pochází z latinského slova „fiscus“, které označovalo doslova koš na peníze). V podstatě je 

důvodem, proč daň vznikla, a tj. získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, 

pro financování veřejných statků, veřejných potřeb. Je jasné, že daně jsou nejvydatnějším 

zdrojem státních pokladen ve většině vyspělých zemí. [2] 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_505.htm
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Alokační funkce vyplývá z potřeby existence veřejného sektoru, který řeší selhání 

tržních mechanizmů. Příčinou těchto selhání je existence externalit, monopolů, veřejných 

statků a asymetrických informací. Další příčinou je zájem státu na spotřebě statků 

pod ochranou (např. očkování, povinné ručení pro automobily, vzdělávání apod.). [1] 

Alokační funkce daní dále souvisí s velikostí veřejného a soukromého sektoru. Vláda 

rozhoduje o alokování veřejných prostředků, což jí umožňuje naplňování jejích cílů 

a zasahování do ekonomiky, ale příliš rozsáhlý veřejný sektor může vést až k alokování i těch 

prostředků, které trh umísťuje efektivněji. [9] 

Rozdělení důchodů ve společnosti na základě tržních mechanizmů není považováno 

za spravedlivé. Redistribuční funkce daní zajišťuje z jistého úhlu pohledu spravedlivější 

rozdělení důchodu. Bohatší ekonomické subjekty jsou zdaňovány více, což státu umožňuje 

takto získané prostředky v podobě dávek přerozdělit mezi subjekty chudší. Může se jednat 

o přesun mezi bohatými a chudými občany, rozvinutými a zaostalými regiony nebo 

pro životní prostředí škodlivými a naopak citlivými výrobky. Velmi dobře tuto funkci plní 

přímé daně, zejména daň z příjmů fyzických osob. 

Stabilizační nebo též ekonomická funkce daní úzce souvisí s hospodářskou politikou 

státu. Prostřednictvím daní může stát ovlivňovat různé makroekonomické agregáty (agregátní 

poptávku, agregátní nabídku, cenovou hladinu atd.) a tím i chování ekonomických subjektů. 

Zvýšením daní dochází ke snížení disponibilních prostředků jednotlivců i podniků, čím se 

sníží poptávka na trhu zboží a služeb i na trhu investic, v důsledku toho se sníží výroba 

či dovoz, zaměstnanost apod. Nicméně pokud vláda zvýšením daní dosáhne vyšších příjmů 

do státního rozpočtu, může získanými prostředky zvýšit agregátní poptávku prostřednictvím 

vládních výdajů a tím snížit nezaměstnanost. Zvýšením spotřebních daní u určitých výrobků 

se mění struktura poptávky. [1] Tento pohled odpovídá keynesiánskému pojetí fiskální 

politiky.  

1.3 Klasifikace daní 

Daně lze klasifikovat z mnoha různých hledisek. S ohledem na téma této práce uvádím 

v následující části pouze vybraná z nich.  

Nejzákladnějším hlediskem členění daní je podle vazby na důchod poplatníka: 

na přímé a nepřímé daně. Přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, 

že je nemůže přenést na jiný subjekt. Příkladem jsou daně z příjmů a daně z majetku. U daní 
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nepřímých se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí (plátce daně), ji nehradí na úkor 

svého vlastního důchodu, ale že ji převádí na jiný subjekt. Plátce daň přenese na poplatníka 

formou zvýšené prodejní ceny statků a služeb. Příkladem jsou spotřební daně a daň z přidané 

hodnoty. [5] 

Třídění dle subjektu daně spočívá ve vymezení ekonomického subjektu, který musí 

daň platit. Může to být jednotlivec čili individuální fyzická osoba, která je jednoznačné určena 

svým jménem, trvalým bydlištěm a v případě České republiky rodným číslem. Subjektem 

může být také celá domácnost, když vybraný člen rodiny odvádí vyměřenou daň za celou 

rodinu. V případě, že je povoleno společné zdanění manželů (tzv. manželský splitting), čili 

příjmy obou manželů se sečtou a dělí dvěma, potom jsou daňovým subjektem oba manželé. 

Pokud se tímto způsobem sumarizují příjmy všech členů domácnosti, potom hovoříme 

o plném splittingu. Poslední možnosti daňového subjektu je firma, tedy právnická osoba 

určená názvem, právní formou a identifikačním číslem. [9] 

Daně mohou být členěny rovněž podle objektu daně. „Objektem daně je rámcové 

vymezení toho, co má být podrobeno zdanění. Základními druhy objektu daně je hlava, 

důchod, spotřeba a majetek. Podle toho se také nazývají i příslušné daně, například: daň 

z příjmů fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, daň spotřební aj.“ 

[6] 

Podle charakteru veličiny se daně člení na kapitálové a běžné. U kapitálových daní je 

objektem daně stavová veličina vyjadřující množství nebo zásobu (např. stav majetku, 

množství peněz na účtu). Mezi kapitálové daně řadíme daně z majetku, dědickou i darovací 

daň. Daně uložené na tokovou veličinu se nazývají běžnými. Tok je zjišťován za určitý 

časový úsek, který je nazýván zdaňovacím obdobím (měsíc, čtvrtletí, půlrok, rok). Tokovou 

veličinou je důchod, produkt, spotřeba, přidaná hodnota. Běžnými daněmi pak jsou daně 

důchodové, spotřební a daň z přidané hodnoty. [6] 

Dle vztahu k platební schopnosti poplatníka (čili zda ji zohledňují) se daně dělí 

na osobní a in rem (z latiny přeloženo „na věc“). Je jasné, že z této dvojce právě osobní daně, 

které jsou adresné a mají vazbu na důchod poplatníka, protože se počítají z jeho osobního 

příjmu, zohledňují schopnost poplatníka daň odvést. Naopak daně in rem se platí 

bez jakéhokoliv vztahu k platební schopnosti poplatníka, jelikož se neodvádí podle výše 

příjmu, ale podle spotřeby nebo majetku poplatníka. [5] 

Třídění daní dle dopadu na trţní mechanizmus vychází z předpokladu, že daně 

mohou v zásadě vyvolávat dva efekty – důchodový a substituční. Každá daň odčerpává 



7 

 

od daňového subjektu část jeho důchodu a tím snižuje jeho disponibilní důchod a mění 

strukturu jeho výdajů, v čemž spočívá podstata důchodového efektu. Substituční efekt naproti 

tomu, vzniká tím, že se daňový subjekt snaží minimalizovat svoji daňovou zátěž 

nahrazováním zdaněných činností a statků činnostmi nebo statky nezdaněnými (mění se 

struktura či množství nabízené práce nebo struktura poptávky po statcích). Podle toho zda tyto 

efekty daně vyvolávají nebo ne je dělíme na distorzní a nedistorzní. Distorzní daně vyvolávají 

důchodový i substituční efekt. Nedistorzní daně vyvolávají pouze efekt důchodový. [9] 

Velmi důležité pro daňovou teorii a také politiku je třídění daní podle stupně 

progrese. Z pohledu daňové spravedlnosti je nezbytné vědět, které skupina obyvatelstva platí 

relativně vyšší daně, proto se sleduje, jak se mění míra zdanění s růstem důchodu. 

Daně podle stupně progrese: 

 proporcionální (s růstem důchodu poplatníka se nemění míra jeho zdanění; podíl 

placené daně na důchod zůstává stejný), 

 progresivní (s růstem důchodu míra zdanění roste; poplatník platí tím větší část svého 

důchodů, čím je důchod vyšší), 

 regresivní (s růstem důchodu míra zdanění klesá; poplatník platí tím menší část svého 

důchodu, čím je důchod vyšší). 

1.4 Základní pojmy  

Daňový subjekt je fyzická či právnická osoba, která je podle daňového zákona 

povinná platit daň. Pro každou daň je daňový subjekt vymezen samostatně. Zákon definuje 

dva typy daňových subjektů – poplatníka a plátce. Daňovým subjektem je i právní nástupce 

právnické nebo fyzické osoby. [3] Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž majetek, příjem nebo 

úkony jsou přímo zatíženy daní. O poplatníkovi hovoříme v souvislosti s přímými daněmi. 

Plátce daně je osoba, jež odvádí daň vybranou od poplatníků nebo poplatníkům sraženou, 

pod vlastní majetkovou odpovědností. Plátce daně je pojem používaný jako název daňového 

subjektu daní nepřímých. [4] 

Vymezení skutečnosti (veličiny), která podléhá zdanění, znamená stanovení daňového 

objektu resp. předmětu daně. [3] Objektem zdanění může být hlava, majetek, důchod nebo 

spotřeba. 

Vývoj politických a společenských názorů vedl k vyloučení některých částí předmětu 

daně z daňové povinnosti. Mimo vymezení předmětu daně se tedy v zákonech objevuje i to, 
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co předmětem daně není (vynětí z předmětu daně) a co je od daně osvobozeno. [3] 

Mezi vynětím z předmětu daně a osvobození od daně je zásadní rozdíl. Pokud nějaká 

skutečnost není předmětem daně, není tím vyloučeno, že může být předmětem daně jiné. 

Naproti tomu osvobození od daně znemožňuje, aby tato část předmětu podléhala jiné dani. [4] 

Pro správné stanovení daně je nezbytné převést předmět daně na měřitelné jednotky. 

Předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách podle zákona je základ daně. Základ daně 

bývá vyjádřen ve fyzických jednotkách (kus, m
2
, tuna, apod.) nebo hodnotou tedy v korunách. 

Způsob, jakým je vyjádřen základ daně, má vliv na použitý typ daňové sazby. [1] 

Pro řešení zejména sociálních problémů a na podporu společensky žádoucího chování 

byly zavedeny prvky snižující základ daně. Jedná se o nezdanitelné části základu daně 

a odečitatelné poloţky. Nezdanitelné části lze rozdělit na dvě skupiny: jednak nezdanitelné 

části, jejichž výše je stanovena pevnou částkou (např. za darování krve), jednak nezdanitelné 

části, jejichž výše je individuální (např. pojistné, dary a příspěvky na penzijní připojištění). 

Odečitatelnými položkami jsou například daňová ztráta nebo výdaje na realizaci projektů 

výzkumu a vývoje. 

Sazba daně je algoritmus, jehož prostřednictvím se určuje výše daně konkrétního 

daňového subjekt z jeho základu daně. Typ daňová sazby společně vymezují dvě nezávislá 

kritéria, podle kterých se daňové sazby dělí. Dle druhu předmětu daně nebo poplatníka lze 

sazby daně dělit na jednotné a diferencované. Jednotná sazba daně je taková sazba, která je 

stanovená stejně pro všechny části předmětu daně stejně (např. daň z nemovitostí). 

Diferencovaná sazba rozděluje různé části předmětu daně do skupin s odlišnou sazbou (např. 

sazba daně z přidané hodnoty se liší podle druhu zboží). Podle jednotek, v nichž je vyjádřen 

základ daně, dělíme sazby na pevné a relativní. Je-li základ daně ve fyzických jednotkách, 

užívá se sazba pevná stanovená v peněžních jednotkách za jednotku množstevní (v případě 

České republiky v korunách za jednotku). Relativní sazbou se rozumí sazba stanovená jako 

poměrná část (procento) základu daně, přičemž může být lineární nebo progresivní. Relativní 

sazba se užívá v případě, že je základ daně vyjádřen hodnotou. 

Slevy na dani představují možnost snížení výše již vypočtené daně (nikoliv základu 

daně, jako je tomu u nezdanitelných částí a odpočitatelných položek od základu daně). Sleva 

může být stanovena absolutní částkou nebo poměrně k vypočtené dani. 

Daňová povinnost je jeden ze základních pojmů, přesto není v našich zákonech 

definován. Právních předpisy pouze upravují vznik daňové povinnosti, jako okamžik, kdy 

nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle zákona o správě daní a poplatků 
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nebo dalších daňových zákonů. Daňová povinnost vzniká se vznikem zdanitelného příjmu, 

tedy nikoliv až jejím přiznáním, vyměřením nebo splatností. Často je tento termín spojován 

s povinností uhradit daň, avšak existuje celá řada případů, kdy subjektu vzniká daňová 

povinnost, a přesto žádnou daň neplatí (např. subjekt nedosáhl minimálního základu daně 

apod.).  

Daňové zatíţení se vyjadřuje daňovou kvótou, což je mezinárodní ukazatel 

vyjadřující podíl vybraných daní v daném státě na hrubém domácím produktu. Obvykle se 

můžeme setkat se dvěma vyjádřeními daňové kvóty – zjednodušenou a složenou. Daňová 

kvóta zjednodušená vyjadřuje poměr všech daní vybraných v daném státě k hrubému 

domácímu produktu. Jak již bylo uvedeno dříve, charakter daní však mají i další státem 

vybírané platby jako například sociální a zdravotní pojištění. Proto daňová kvóta složená 

vyjadřuje poměr všech daní vybraných v daném státě včetně pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění k hrubému domácímu produktu. 

1.5 Daňový systém České republiky
1
 

Pojem daňový systém bývá často zaměňován s pojmem daňová soustava. Daňová 

soustava představuje souhrn všech daní vybíraných na území daného státu v určitém čase. 

Jsou to tedy jednotlivé daně upravené daňovými zákony. Na členitost daňové soustavy mají 

vliv nejrůznější faktory např.: velikost státu, organizační členění státu, forma a intenzita 

zapojení státu do mezinárodních integračních procesů. Daňový systém chápeme jako širší 

pojem než daňová soustava. Daňová soustava je součástí daňového systému, tedy 

matematicky vyjádřeno je jeho podmnožinou. Daňový systém je dále tvořen právně, 

organizačně a technicky konstituovaným systémem institucí, které zabezpečují správu daní, 

jejich vyměřování, vymáhání a kontrolu, a systémem nástrojů, metod a postupů 

uplatňovaných těmito institucemi ve vztahu k daňovým subjektům. [7] 

Na podobu daňového systému má pochopitelně vliv více faktorů než ty, co ovlivňují 

daňovou soustavu. Jednak je to celá řada dlouhodobých faktorů, od demografických změn, 

přes technologický pokrok, až po změny ekologické. Dále pak množství krátkodobých 

faktorů, jakými jsou politické vnímaní některých funkcí daní a veřejných financí. Daňový 

                                                 

1
 Hodnocení daňového systému ČR v příloze č. 1 
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systém musíme chápat jako produkt dlouhodobého politického, hospodářského i kulturního 

vývoje, na kterém pracovaly celé generace podle převládajících názorů a potřeb. [7] 

„Daňový systém České republiky patří podle svých základních charakteristik 

mezi typické systémy, které jsou aplikovány ve většině evropských zemí. Daně patří 

mezi zásadní příjem veřejného sektoru. Podílí se na celkových veřejných příjmech z víc jak 

90 %.“ [6] Daňová soustava České republiky je vymezena jednotlivými daňovými zákony, 

které stanoví základní údaje příslušné daně a systém jejich fungování.  

Právo státu vybírat daně je upraveno v Listině základních práv a svobod (LZPS), jež je 

součástí ústavního pořádku ČR. Podle LZPS 2/1993 Sb., čl. 11 odst. 5 lze daně ukládat pouze 

na základě zákona. Stejně je tomu tak v každém státě. Daně nelze uložit nižší právní normou 

než je zákon. Pokud tedy hodlá státní administrativa, potažmo vláda uložit, změnit, popřípadě 

zrušit nějakou daň, může tak učinit pouze legislativní cestou. Vláda, senát, poslanec, skupina 

poslanců nebo zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku předloží návrh zákona, 

který je schvalován Parlamentem ČR. Obecní zastupitelstvo může na občany obce uvalit 

tzv. místní daně obecně závaznou vyhláškou ovšem pouze v mezích zákona, ten stanovuje 

maximální sazby a další podmínky. [2] V současnosti je daňová soustava České republiky 

tvořena přímými a nepřímými daněmi, které jsou znázorněny ve schématech 1.1 a 1.2. 

1.5.1 Přímé daně 

Schéma 1.1 Přímé daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vančurová, Láchová, (2008), vlastní úprava 
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Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou, která s účinností od 1. 1. 1993 nahradila 

daň ze mzdy, daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva. Daň 

z příjmů fyzických osob se dotýká všech ekonomicky aktivních obyvatel. Jejím poplatníkem 

jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalé bydliště nebo se zde obvykle 

zdržují (tzn. pobývají zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Předmětem této daně jsou: 

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy. Základ daně tvoří 

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

případně je možnost uplatnit výdaje stanovené paušálně. Příjmy osvobozené od daně a příjmy, 

které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně, se do základu daně 

nezahrnují. V současnosti je uplatňována jednotná sazba daně 15 %. Více o dani z příjmu 

fyzických osob v další kapitole. 

Daň z příjmů právnických osob je daní přímou, která s účinností od 1. 1. 1993 

nahradila odvody ze zisku, důchodovou daň a zemědělskou daň. Poplatníky daně z příjmu 

právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo 

vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. V případě, 

že je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

Z principu stanovení základu daně je zřejmé, že se jedná o daň ze zisku. Všeobecně jsou 

předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. § 18 

zákona o daních z příjmu však vymezuje spoustu výjimek a zvláštností. Předmětem daně 

nejsou například příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci 

anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů, příjmy z dotací, příspěvků 

na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce, z úroků 

z vkladů na běžném účtu. Základ daně tvoří příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, snížené o výdaje 

(náklady) prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to 

při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Sazba daně 

pro rok 2011 je stanovena na 19 %.  

Daň z nemovitostí je přímou daní z majetku. Skládá ze dvou částí – daně z pozemků 

a daně ze staveb. Daň ze staveb. Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České 

republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby užívané před vydáním 

kolaudačního souhlasu, způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, byty 

a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je vlastník stavby, 

bytu nebo samostatného nebytového prostoru. V případě vlastnictví stavby více subjekty platí 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_035.htm
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
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spoluvlastníci stavby daň společně a nerozdílně. Základem daně ze stavby je výměra 

půdorysu nadzemní části stavby v m
2
, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li 

o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu 

v m
2
 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m

2
 vynásobená 

koeficientem 1,20. Sazba daně je dána pevně podle účelu užití různých částí stavby. Daň 

z pozemků. Předmětem daně jsou všechny pozemky nacházející se na území České republiky 

uvedené v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je vlastník pozemku, pokud není znám, 

stává se poplatníkem uživatel pozemku. Základ daně je dán výměrou pozemku a druhem 

pozemku (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb). Sazba daně se liší 

podle druhu pozemku. 

Daň dědická se řadí mezi daně z majetkových transakcí nebo též tzv. trojdaň. 

Dědickou daní se zdaňuje bezúplatné nabytí majetku po smrti fyzické osoby. Jedná se o daň, 

kdy dědic získá majetek a neposkytne žádnou protihodnotu. Z hlediska předmětu je důležité 

státní občanství a trvalý pobyt zůstavitele v den úmrtí. Pokud byl zůstavitel občanem České 

republiky a měl zde trvalý pobyt, pak se daň týká veškerého jeho movitého majetku 

(i v zahraničí) a nemovitého majetku v ČR. V případě, že zůstavitel nebyl občanem ČR nebo 

neměl na jejím území trvalý pobyt, vztahuje se daň pouze na movitý majetek v tuzemsku. 

Základem daně je cena majetku nabytého dědictvím snížená o přiměřené náklady na pohřeb, 

výdaje na notáře a dluhy zůstavitele pokud přešly na dědice. Poplatníkem je osoba (může být 

jak fyzická tak právnická), která nabyla dědictví nebo jeho část. Zákon rozděluje osoby do tří 

skupin a stanovuje pro ně různé sazby daně. První dvě skupiny jsou příbuzenstvo přímé 

a nepřímé, a od daně jsou osvobozeny. Třetí skupina jsou ostatní fyzické a právnické osoby, 

pro něž platí progresivní sazby podle výše základu daně.  

Daň darovací je další daní z majetkových transakcí. Je velmi podobná dani dědické, 

neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku. Rozdíl je pouze v realizaci 

převodu majetku, a to u daně darovací mezi živými, zatímco u daně dědické se jedná 

o přechod majetku v důsledku smrti. Daň darovací je rovněž zábranou proti obcházení daně 

dědické. 

Daň z převodu nemovitostí patří rovněž mezi daně z majetkových transakcí. 

Předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Poplatníkem daně 

z nemovitostí je prodávající. Pro výpočet základu daně je rozhodující cena nemovitosti, která 

je platná v den nabytí nemovitosti. Pokud byla sjednaná cena vyšší než cena zjištěná, pak se 
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stává základem daně cena sjednaná. Poplatníci jsou stejně jako u daně dědické a darovací 

rozděleni do tří skupin, a však sazba daně je pro všechny skupiny jednotná 3 % ze základu 

daně. 

Daň silniční. Dani silniční podléhají všechna silniční motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla používaná k podnikatelským účelům. Předmětem daně jsou silniční 

motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České 

republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Předmětem daně nejsou např. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu. 

Poplatník silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla 

registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. 

Základem daně je: zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů, součet největších 

povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, největší povolená 

hmotnost v tunách a počet náprav. Roční sazba daně je stanovena v rozmezí 1 200 až 

4 200 Kč u osobních automobilů, 1 800 až 44 100 Kč u nákladních automobilů. 

1.5.2 Nepřímé daně 

Schéma 1.2 Nepřímé daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vančurová, Láchová, (2008), vlastní úprava 
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Daň z přidané hodnoty (DPH) je nejdůležitější a nejsložitější nepřímou daní 

daňového systému ČR. Jedná se o všeobecnou daň ze spotřeby. Platí ji všichni spotřebitelé 

ve většině zboží a služeb, odvádí ji ale prodejci. Předmětem daně je dodání zboží za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění 

v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu 

Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění 

v tuzemsku. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomickou činnost. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla 

založena za účelem podnikání, ale vykonává ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani, 

která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud 

její obrat nepřesáhne za částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Základem daně je vše, co plátce obdržel jako úplatu 

nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění 

uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. V případě přijetí platby 

před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté platby snížená o daň. 

Používají se dvě sazby daně – základní 20 %, která se uplatňuje u zboží, a snížená 10 % 

uplatňovaná u potravin, nealkoholických nápojů a různých druhů služeb. 

Spotřební daně patří mezi nepřímé daně, s jejichž pomocí se stát snaží omezit 

spotřebu zdraví škodlivých statků a výrobu statků spojenou s negativními dopady na životní 

prostředí, a zároveň jsou i významným příjmem pro státní rozpočet. [3] Předmětem spotřební 

daně jsou vybrané komodity. Spotřební daní se rozumí daň z lihu, z piva, z vína 

a meziproduktů, z minerálních olejů a daň z tabákových výrobků. Plátci jsou fyzické 

i právnické osoby, zejména výrobci, dovozci a provozovatelé daňových skladů. Základem 

daně je obvykle množství vyjádřené ve hmotných jednotkách, jinak je tomu u tabákových 

výrobků, kde je množství vyjádřeno v měřících jednotkách. Zákon uvádí celou řadu sazeb 

podle komodit vymezených v předmětu daně. 

Energetické daně nebo též ekologické daně, jak jsou někdy označovány, patří 

mezi nejmladší daně v daňové soustavě České republiky. Byly zavedeny v roce 2008 

za účelem ochrany životního prostředí. V současnosti jsou tvořeny třemi daněmi: daní 

z pevných paliv, daní ze zemního plynu a daní z elektřiny. Daní z pevných paliv je zatíženo 
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hnědé i černé uhlí, brikety, koks, polokoks a ostatní uhlovodíky, pokud jsou určeny k použití, 

nabízeny k prodeji nebo používány k výrobě tepla. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného 

tepla. Dani z plynu podléhá plyn, který je však v celé řadě případů osvobozen (plyn 

pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách, dále plyn určený k výrobě elektřiny 

a ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, pokud je toto teplo dodáváno domácnostem 

a vyráběno v zařízeních o určité účinnosti apod.). Zákon uvádí několik sazeb daně z plynu, 

nejvyšší činí 264,80 Kč za MWh spáleného tepla. Dani z elektřiny podléhá elektřina, mimo tu 

pocházející ze sluneční, větrné, geotermální, vodní energie nebo vyrobenou z biomasy, 

důlního plynu či palivových článků. Sazba této energetické daně je stanovena na 28,30 Kč 

za MWh. [6] 
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2 ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

2.1 Charakteristika daně z příjmů fyzických osob 

Pojem „osobní důchodová daň“ nebo též „osobní daň z příjmů“ je přeložen 

z anglického termínu „personal income tax“. V ekonomické teorii se používá spíše prvního 

překladu, v našich daňových zákonech se však setkáváme s termínem daň z příjmů fyzických 

osob. Důvodem proč naši zákonodárci použili tento překlad a nikoliv první zmiňovaný je 

patrně snaha, aby se termín „důchod“ nepletl se starobními nebo invalidními důchody. 

Osobním důchodovým daním je většinou zemí přisuzována nejvyšší důležitost v rámci 

daňové soustavy. Jsou nepostradatelnou součástí moderního daňového systému. Vyznačují se 

vysokou mírou komplexnosti, spravedlnosti i ekonomické efektivnosti. Pro značnou část 

populace je daň z příjmu fyzických osob synonymem pojmu daň. Pro daň z příjmu fyzických 

osob je charakteristická poměrně složitá konstrukce, což je způsobeno nejen funkcemi, ale 

i ambiciózními požadavky a nároky, které má tato daň plnit. Formou osvobození od daně, 

odpočtů od daňového základu (především nestandardních), slev na dani aj. konstrukčních 

prvků může daň zohledňovat sociální postavení poplatníků, umožňovat redistribuci 

vytvořeného důchodu od poplatníků s vyššími příjmy k poplatníkům s příjmy nižšími 

a v neposlední řadě podporovat takové chování poplatníků, které je v souladu s prioritami 

společnosti. Ostatní daně tyto funkce vůbec plnit nemohou nebo jen s velkými obtížemi a to 

při neúměrných administrativních nákladech jak na straně státu, tak na straně poplatníka. 

Důležitost daně dokládá i to, že jí patři první místo v rámci klasifikace daní OECD i IMF. 

[1][5] 

Přes výše zmíněné je daň mezi lidmi značně nepopulární a jakékoliv její zvyšování je 

vždy následováno vlnou odporu a nevole. „Daň je často kritizována pro svou progresivní 

povahu. Poukazuje se na neefektivnost vysokého zdanění vyšších důchodů. Podle kritiků jsou 

vysoké mezní sazby u největších důchodů destimulační, odrazují poplatníky od práce a jiné 

ekonomické činnosti a podporují je v preferování volného času a zdokonalování daňových 

úniků.“ [5] 

2.1.1 Historie daně 

Osobní důchodová daň, tak jak ji známe dnes, byla poprvé zavedena ve Velké Británii 

v roce 1799 jako prostředek financování nákladné války s francouzskými silami 
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pod Napoleonovým velením. Od začátku války měl Napoleon lépe organizovanou armádu. 

Náklady na válku vyčerpaly britské zdroje a státní dluh extrémně rychle narůstal. Řešením 

zoufalého stavu královské pokladny byla mimo vysokých půjček od bank právě daň z příjmů. 

V Angličtině se o ní hovoří „a tax to beat Napoleon“, tedy v překladu „daň k poražení 

Napoleona“. Daň z příjmů byla aplikována premiérem Williamem Pittem mladším ve Velké 

Británii (mimo Irsko). Pittova nová progresivní daň začínala na 0,8333 % z celkových příjmů 

poplatníka ze všech zdrojů přesahujících 60 liber a dosahovala až 10 % výše u příjmů 

přesahujících 200 liber. V roce 1803 byla daň rozšířena na všechny příjmy. Původně měla být 

daň zavedena pouze dočasně, a skutečně rok po vítězství Britů u Waterloo, byla s hromovým 

potleskem v parlamentu zrušena. Dokonce se rozhodlo o zničení veškerých dokumentů s ní 

spojených. Avšak vysoké zadlužení a nedostatek příjmů donutilo pozdějšího premiéra 

sira Roberta Peela k jejímu opětovnému zavedení. Samotný Napoleon ještě coby první konzul 

podporoval naopak snižování přímých daní ve prospěch daní nepřímých. [13] 

Daň se začala objevovat i v dalších vyspělých zemích většinou koncem 19. nebo až 

na začátku 20. století. Tzv. výdělková daň byla zavedená v Rakousku v roce 1812. V roce 

1820 se rozdělila daň pozemková na dvě daně: na domovní daň (z činžovního výnosu) 

a zbývající část pozemkové daně. Pozemky se z praktických důvodů zdaňovaly podle kvality 

(bonity) půdy, čímž se nahradilo zdanění výnosů z těchto pozemků (ve většině zemí, včetně 

ČR, je tomu tak i dnes). V českých zemích byla osobní důchodová daň zavedena ještě v době, 

kdy byly součástí Rakousko-Uherska, v roce 1849. V dnešní době existuje jen málo států, kde 

se osobní daň z důchodů neplatí. Jsou to obvykle ostrovní země, vyhledávané turistické 

destinace nebo ropné velmoci, jejichž veřejné rozpočty jsou plněny jinými způsoby. Říká se 

jim „daňové ráje“ nebo též „daňové oázy“. V současnosti jsou takovými zeměmi např. 

Bahamy, Lichtenštejnsko, Spojené arabské emiráty. Tyto státy se pomocí daňové politiky 

snaží přilákat zahraniční investory a bohaté podniky. Z počátku měla osobní důchodová daň 

pouze velice nízké, několikaprocentní sazby a zaměřena byla na vysoké důchody, po první 

a hlavně po druhé světové válce, však sazby neustále vzrůstaly. Ve Velké Británii a USA byly 

některé nejvyšší důchody zdaňovány dokonce i více než dvaceti procentní sazbou. [5] V té 

době byla ve vyspělých zemích uplatňována keynesiánská hospodářská politika a tak byly 

nároky na státní rozpočty vysoké. V osmdesátých letech po ropných šocích dochází 

k zásadnímu přehodnocení doposud uplatňované hospodářské politiky a tedy k reformám 

daňových systémů. Prosazují se monetaristické myšlenky, snižují se daňové sazby i progrese. 

„Reformy daňových systémů v 80. letech a počátkem 90. let mění tzv. „daňový mix“, tj. podíl 

daní přímých a nepřímých, ve prospěch daní nepřímých. Jsou snižovány sazby – maximální 
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až o 10–20 procentních bodů.“ [5] Zároveň s tímto vývojem se objevují snahy o rozšíření 

základny osobní důchodové daně snížením počtu výjimek, odpočitatelných položek od 

základu daně a dalších daňových úlev. Smyslem změn je především zjednodušení celého 

systému daně kritizovaného za přílišnou komplexnost, a tím i nesrozumitelnost. 

Zjednodušením se má dosáhnout snížení administrativních nákladů (přímých i nepřímých), 

daňových úniků a neefektivností, jenž daň vyvolává. 

K změnám osobní důchodové daně docházelo i v transformujících se ekonomikách 

v zemích východní Evropy na počátku 90. let. Osobní důchodové daně nahradily dosavadní 

daňové roztříštěné zdanění různých příjmů jednotlivců. V České republice byla daň z příjmu 

fyzických osob (tedy osobní důchodová daň) zavedena daňovou reformou 1. 1. 1993. Cílem 

bylo zdanění důchodu každého jednotlivce takovým způsobem, aby důchody pocházející 

z různých zdrojů byly zdaňovány stejně. [5] 

2.1.2 Vlastnosti daně  

Osobní důchodová daň je na světě již více než 200 let. Za dobu své existence si získala 

pevné postavení v daňových soustavách většiny vyspělých zemí. Za jejím vznikem stála 

především potřeba získat dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů na financování válečného 

úsilí, později veřejných služeb a sociálního státu. Postavení důchodové daně se v průběhu let 

vyvíjelo a dnes plní celou řadu dalších úloh než jen naplnění státní pokladny. Tato daň je 

charakteristická svými dobrými vlastnostmi, podporou spravedlnosti a efektivnosti daňového 

systému, zejména proto je tolik oblíbená u levicových politiků (zvláště pokud daň využívá 

progresivních sazeb zdanění). Osobní důchodové dani se přisuzují následující kladné 

vlastnosti. 

Daň je v souladu s principem platební schopnosti. Princip platební schopnosti je 

považován za klíčový princip spravedlivého zdanění a projevuje se progresivitou daňového 

zatížení. Jako jediná daň umožňuje vložení progresivního dopadu přímo do její konstrukce 

(např. progresivní sazbou daně nebo slevou na poplatníka jak je tomu u nás). Prostřednictvím 

důchodové daně lze přerozdělovat důchody mezi jednotlivé členy společnosti, což má 

za následek jejich rovnoměrnější a pravděpodobně i spravedlivější rozdělení. Míra 

progresivity zdanění a tedy i míra přerozdělování závisí na dlouhodobých preferencích 

společnosti. V posledních desetiletích se důchodová daň resp. zdanění osobních důchodů stalo 

terčem kritiky. Její odpůrci považují za spravedlivou základnu pro zdanění odpovídající 
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principu platební schopnosti spotřebu tedy výdaje poplatníků. Podle tohoto názoru by osobní 

důchodová daň měla být nahrazena daní osobní výdajovou. 

Výnosy daně jsou flexibilní (pruţné). Pružnost daňových výnosů spočívá 

v ekonomických cyklech a tím způsobených výkyvech v příjmech poplatníků. V době, kdy se 

ekonomika nachází v růstové fázi, budou daňové výnosy vyšší, naopak v době útlumu 

ekonomiky můžeme očekávat výnosy nižší. Celý tento efekt je umocněn progresivními 

daňovými sazbami. Veřejným rozpočtům to přináší stabilitu a vládě větší rozhodovací prostor. 

S pružnými výnosy a progresivním zdaněním jsou spojena jistá negativa. Progresivní sazby 

zdanění podle některých ekonomů odrazují od práce, protože v případě, že se poplatníkovi 

zvýší příjmy a dostane se do vyššího daňového pásma, bude odvádět státu relativně více 

než předtím. Podobně v období vysoké inflace dochází k ochuzování poplatníků, jejich 

nominální důchody rostou, dostávají se do vyšších daňových pásem, tím pádem roste jimi 

odváděná daň, a však jejich reálné důchody nikoliv. 

Daň funguje jako makroekonomickým stabilizátor. Tato vlastnost do značné míry 

souvisí s předchozí uvedenou vlastností (pružností výnosu daně). V duchu keynesiánské 

hospodářské politiky, progresivní důchodová daň tím, že v období ekonomického růstu 

odčerpává větší část důchodů a naopak v období ekonomického poklesu odčerpává část 

menší, vyhlazuje vrcholy hospodářských cyklů. Stát potažmo vláda by pak správnou 

hospodářskou politikou, čímž mám na mysli veřejné výdaje, měla rovněž přispívat 

ke stabilizování ekonomiky. V době růstu, kdy jsou výnosy z daně vyšší, by se mělo spořit 

na „horší časy“, v době úpadku potom podpořit ekonomiku formou veřejných výdajů. Praxe 

bohužel ukázala, že nejen kvůli nesouladu hospodářského a politického cyklu 

a nedisciplinovanosti veřejných financí, není taková hospodářská politika plně aplikovatelná. 

Daň má nedistorzní povahu k cenám. Daň uložená na důchody nezpůsobuje distorze 

na trhu zboží a služeb. Bohužel, ale vyvolává distorze mezi cenou práce a volným časem, což 

je umocněno, pokud jsou progresivní sazby příliš vysoké. Poplatníci spadající do vyšších 

daňových sazeb – tedy ti, kteří vydělávají více – zaplatí relativně více než poplatníci 

v daňových sazbách nižších. To podle mnohých vede k odrazování poplatníků od zvyšování 

svých příjmů a větší preferenci volného času. 

Daň je transparentní (průhledná). Ve srovnání s nepřímými daněmi je důchodová 

daň mnohem průhlednější, je u ní dopředu zřejmé, kdo daň ve skutečnosti platí (na koho daň 

dopadá) a rovněž v jaké výši. K daňovým poplatníkům je taková daň rozhodně solidnější. 

Každá fyzická osoba si tak může spočítat, jaké bude její daňové břemeno a porovnat tak různé 
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návrhy politických stran. Podobně vláda při tvorbě daňové politiky může daň nastavit tak, aby 

co nejvíc odpovídala preferencím voličů. „Sama za sebe hovoří i skutečnost, že většina 

poplatníků je schopna alespoň přibližně odhadnout své roční daně z příjmů, zatímco 

o nepřímých daních, které zaplatili v cenách spotřebovaného zboží a služeb, nemají vůbec 

žádnou představu.“ [5] 

Nehrozí potíţe se zdrojem platby daně. U důchodové daně se vznikem důchodu 

a tedy předmětu daně vzniká i zdroj jejich placení, není proto problém se solventností 

poplatníků. „Příkladem může být zdanění mezd zaměstnanců, kdy zaměstnavatel ještě 

před jejich výplatou srazí a odvede příslušnou daň. Odpadá také problém insolvence 

poplatníka.“ [11] Používají se i další nástroje, které řeší problém s insolvencí poplatníka 

a zároveň snižují jeho administrativní zátěž, jsou to např.: zálohy na daň z příjmů, srážková 

daň u nízkých příjmů a zdanění u zdroje srážkou.  

2.2 Rozbor daně z příjmů fyzických osob 

V následující části bakalářské práce se již zaměřím na osobní důchodovou daň 

v České republice. Jak už bylo zmíněno dříve, termín „osobní důchodová daň“ bychom 

v našich daňových zákonech hledali marně, místo něj se používá termín „daň z příjmů 

fyzických osob“, který ze zřejmých důvodů bude užíván i v následujícím výkladu.  

2.2.1 Zákon o daních z příjmů 

Daň z příjmů fyzických osob je spolu s daní z příjmů osob právnických upravena 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Důvodem společné úpravy v jedné právní normě 

je skutečnost, že většina obecných principů a procesních pravidel je pro obě tyto daně 

prakticky stejná. Celý zákon o daních z příjmů je vystavěn na zásadě, že každý daňový 

subjekt je ze všech svých příjmů zdaňován pouze jednou daní, kterou je daň z příjmů. Mimo 

hmotněprávní stránku daně z příjmů fyzických osob zákon upravuje i některé procesněprávní 

otázky správy daně jako např. kdo podává přiznání k dani. 

První část zákona od § 1 až po § 16 je věnována pouze osobám fyzickým, celá druhá 

část od § 17 po § 21 pouze osobám právnickým, v části třetí od § 23 dále nalezneme 

tzv. společná ustanovení společná pro obě skupiny daňových subjektů. Závěrečná pasáž, část 

čtvrtá, pátá a šestá je rovněž věnována fyzickým i právnickým osobám. „Společná ustanovení 
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zákona jsou věnována především kategorizaci daňově uznatelných a neuznatelných 

výdajů/nákladů – ust. § 24–25, dále tzv. majetkové části (ust. § 26–33 – tj. odpisy, definice 

majetku apod.), v závěrečné části počínaje ust. § 34 se tento zákon zabývá problematikou 

položek, jež jsou odečitatelné od základu daně i od daně samotné.“ [2] 

V souvislosti se zákonem o daních z příjmů je nutno zmínit i zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, který je nezbytný pro praktické uplatnění daně z příjmů 

fyzických osob, protože z něj plynou např. lhůty pro podávání přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob a lhůty pro placení daně z příjmů (splatnost daně z příjmů). 

Zákon o daních z příjmů je nejčastěji novelizovaný zákon, což dokládá jeho důležitost, 

nedokonalost a kontroverznost zároveň. Vždyť tento zákon byl za dobu své existence 

novelizován více než stokrát a místo původních 14 tisíc slov jich dnes má přes 81 tisíc. Často 

je mu vytýkána komplikovanost, složitost a přílišná komplexnost. Svými ustanoveními se 

snaží zohlednit sociálně ekonomické postavení poplatníků a podporovat společensky 

prospěšné chování. 

2.2.2 Postup výpočtu daně 

Ke zjištění samotné výše daně z příjmů fyzických osob, kterou poplatník nakonec 

zaplatí, vede poměrně dlouhá cesta. Proto nejprve ve stručnosti popíši celý tento proces krok 

po kroku. Jednotlivým krokům se budu poté dopodrobna věnovat v další části práce, s tím 

že bude dodržena jejich logická posloupnost. Schéma 2.1 přehledně ukazuje postup výpočtu 

daně z příjmů fyzických osob. 

Nejprve tedy poplatníkovi (fyzické osobě) vznikne zdanitelný příjem, který je 

předmětem daně. V této fázi se eliminují příjmy, které nejsou předmětem daně podle 

§ 3 odst. 4 a příjmy, které jsou od daně osvobozeny podle § 4. Dále se příjmy rozdělí podle 

předmětu do kategorií: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), příjmy z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy 

z pronájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10). Podle těchto kategorií pak počítáme dílčí základy 

daně. Příjmy se vždy poníží o výdaje, vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, nebo 

se uplatní výdajové paušály. Pouze u dílčího základu podle § 7 a 8 je možné se dostat do 

záporu. Do dílčích základů se nezahrnují příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně podle § 16. 

Dílčí základy se v dalším kroku sečtou, čímž vznikne celkový základ daně. 
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Schéma 2.1 Výpočet daně z příjmů fyzických osob v České republice 

 

 

Zdroj: Široký (2008), vlastní úprava 

Základ daně se poté ponižuje o nezdanitelné části daně a (§ 15) a odčitatelné položky 
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daně se může snížit o slevy na dani a daňová zvýhodnění. 

2.2.3 Poplatníci daně  

Obecně vzato je poplatníkem každá osoba, jejíž majetek, příjmy nebo úkony jsou 
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bydliště nebo se zde obvykle zdržují. U těchto poplatníků se daňová povinnost vztahuje 

na jejich celosvětové příjmy (tzn. jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 

tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí). Poplatníky obvykle se zdržujícími na území 

České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. 

Do druhé skupiny, mezi tzv. daňové nerezidenty se řadí poplatnici s neomezenou 

daňovou povinností. Jsou to poplatníci, kteří nesplňují kritéria první skupiny (např. 

nepobývali v České republice alespoň 183 dní v roce), nebo ti, o nichž tak stanoví 

mezinárodní smlouvy. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen 

na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Stejně omezenou daňovou povinnost 

mají i poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují za účelem studia nebo léčení.  

„V současné době je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob vždy jednotlivá osoba 

sama ve vztahu ke svému základu daně. Několik let se v omezené míře používal společný 

výpočet daně u manželských dvojic za splnění zákonem stanovených podmínek.“ [1] 

2.2.4 Předmět daně  

Příjmy fyzických osob jsou velmi různorodé, z toho důvodu zákon o daních z příjmů 

rozeznává hned několik kategorií předmětu daně z příjmů. Jednotlivé kategorie jsou nejprve 

hodnoceny samostatně, čímž jsou získány tzv. dílčí základy daně, ty jsou potom podkladem 

pro zjištění základu daně.  

Základní a nejdůležitější kategorií předmětu daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy 

ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6), dále příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

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

(§ 9). Ostatní příjmy (§ 10) tvoří poslední kategorii, do které spadají příjmy, které nelze 

zařadit do výše zmíněných kategorií, ale přesto jsou předmětem daně z příjmů fyzických 

osob.  

Pro potřeby daně z příjmů fyzických osob se za příjem považují nejen příjmy peněžní, 

ale i příjmy nepeněžní a též příjmy dosažené směnou. Je samozřejmé, že pokud se setkáváme 

s nepeněžním příjmem, jenž má být zdaněn, je nutné ho nejprve ocenit. Oceňování takovýchto 

příjmů se provádí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů. 

Mimo pozitivního vymezení, co je předmětem daně (§ 3 odst. 1), zákon uvádí 

i vymezení negativní, čili co předmětem daně není (§ 3 odst. 4). Vymezení i toho, co 
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předmětem daně není, zvyšuje právní jistotu poplatníků. Předmětem daně podle zákona 

nejsou příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, úvěry a půjčky 

s výjimkou příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením 

pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru nebo příjmu plynoucího poplatníkovi, 

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

příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, příjem plynoucí z titulu 

spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, částka 

uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků 

na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních 

poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny a další. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkčními poţitky se rozumí příjmy ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, 

v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito 

příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku, příjmy za práci 

členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů 

komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo 

společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů, v neposlední řadě odměny členů 

statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. [10] Výše uvedená definice závislé 

činnosti se snaží zabránit praktikování tzv. „švarc systému“.
2
  

Příjmy z podnikání jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, příjmy ze živnosti, podíly společníků veřejné obchodní společnosti 

a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Do příjmů z jiné samostatné výdělečné 

činnosti patří příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv, dále příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních 

sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona a další. 

[10] 

Mezi příjmy z kapitálového majetku patří především podíly na zisku (dividendy), 

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů 

na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, úroky a jiné 

výnosy z držby cenných papírů atd. [10] 

                                                 
2
 Švarc systém je podrobně rozebrán v příloze č. 2 
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Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu bytů a nemovitostí nebo jejich částí, dále 

pak příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. [10] 

Příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií, patří do ostatních příjmů. 

Jedná se o příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo spoluvlastnického 

podílu na nich, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží, výhry v loteriích, sázkách 

a jiných podobných hrách a další. [10] 

2.2.5 Osvobození od daně 

Existuje část předmětu, ze kterého se daň nevybírá, resp. který daňový subjekt 

nezahrnuje do základu daně, v takovém případě hovoříme o tzv. osvobození od daně. 

Osvobození se obvykle spojuje splněním zákonem daných podmínek, má často horní limity, 

jejichž převis už zdanění podléhá. Výčet všech příjmů osvobozených od daně je uveden 

v zákoně v § 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3. [14] 

Příjmy z prodeje nemovitostí jako jsou byty a rodinné domy jsou osvobozeny, pokud 

v nich prodávající trvale bydlel a to nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. 

V případě že v dané nemovitosti bydlel po kratší dobu, příjem je osvobozen, pokud získané 

prostředky prodávající využije k uspokojení bytové potřeby. Příjmy z prodeje bytu nebo domu 

zahrnutého zahrnuté do obchodního majetku pro účely podnikání osvobozeny nejsou.  

Příjmy z prodeje movitého majetku jsou rovněž osvobozeny vyjma motorových 

vozidel, letadel a lodí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem jeden rok. Osvobození se 

nevztahuje ani na příjmy z prodeje movitých věcí zahrnutých do obchodního majetku, pokud 

tyto věci nebyly z obchodního majetku vyřazeny déle než pět let.  

Příjmy sociálního charakteru tvoří největší podíl osvobozených příjmů. Patří sem 

příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, 

státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, 

plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění. 

U pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů 

jenom částka ve výši 36násobku minimální mzdy ročně, převis už ale dani podléhá. Dále je 

osvobozeno přijaté výživné a dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Osvobozena jsou rovněž studijní stipendia, příspěvky od nadací a občanských sdružení, 



26 

 

odměny plynoucí dárcům za darování krve, dotace, granty a příspěvky z veřejných rozpočtů 

a z prostředků Evropských společenství. 

Náhrady škod a přijatá pojistná plnění jsou ve většině případů osvobozeny, protože 

jejich příjmem nedochází ke zvýšení majetku poplatníka. V zákoně jsou uvedeny, některé 

výjimky, na které se toto osvobození nevztahuje např. platby přijaté jako náhrada za ztrátu 

příjmu nebo jako náhrada za škody způsobené na obchodním majetku. 

U domácností velmi oblíbené stavební spoření je daňovým zákonem také 

podporováno, i když se jeho zvýhodnění v posledních letech změnilo. Zatímco dříve byl 

od daně osvobozen jak příspěvek od státu fyzickým osobám, tak úroky z vkladů 

ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory, novelou zákona o daních z příjmů 

zákonem č. 348/2010 Sb. bylo osvobození úroků zrušeno. 

Dále jsou osvobozeny ceny nejrůznějších reklamních, veřejných nebo sportovních 

soutěží a to do částky 10 000 Kč. Pokud je celá cena z veřejné soutěže nebo ze zahraničí 

darována na veřejně prospěšné účely jako kulturu, vzdělávání apod. je osvobozena zcela.  

2.2.6 Základ daně 

Podle § 5 zákona o daních z příjmů je základem daně částka, o kterou příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob 

považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Jestliže poplatníkovi plyne současně více druhů příjmů uvedených 

v § 6 až 10, pak je základem součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů 

příjmů. 

Nejprve tedy fyzická osoba stanoví dílčí základy daně podle jednotlivých druhů 

příjmů (§ 6 až 10). Základem daně u příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků jsou 

příjmy zvýšené o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které z těchto příjmů platí zaměstnavatel.  

Dílčím základem u příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou 

příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Dílčím základem 

daně společníka veřejné obchodní společnosti je část základu daně ve stejném poměru, jako je 

rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li veřejná obchodní 

společnost ztrátu, rozděluje se na společníka část této ztráty stejně jako základ daně. 

U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně část 
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základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jakým je 

rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře. Příjmy autorů 

za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36), pokud 

úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč. Neuplatní-li 

poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může 

uplatnit výdaje paušálem, který se pohybuje v rozmezí 30 až 80 %. [10] Samotná výše 

paušálu je často kritizována jako příliš vysoká. 

Výčet toho, co je příjmem z kapitálového majetku, je v zákoně poměrně rozsáhlý, 

tomu odpovídá i úprava dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku. Některé tyto 

příjmy pak tvoří samostatný základ daně, jde např. o: příjmy z úroků a výnosů z vkladů 

na běžných účtech, z obligací, z držby směnek, z vkladních knížek, a podíly na zisku 

a dividendy z kapitálových společností a družstev. [10]  

Dílčím základem u příjmů z pronájmu jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo může poplatník uplatnit výdaje paušálem 30 %. 

Co se týče ostatních příjmů, postupuje se obdobně. Výhry v loteriích, sázkách a jiných 

podobných hrách, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží ze zdrojů v zahraničí se 

pro výpočet dílčího základu daně nesnižují o výdaje. Pro příjmy ze zemědělské výroby, lze 

výdaje uplatnit paušálem 80 %. Příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků 

na náhradu za ztrátu příjmu tvoří samostatný základ daně pro zdanění zvláštní sazbou. [10] 

U jednotlivých dílčích základů se může počítat se ztrátou pouze u dílčího základu daně 

z příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7) a u dílčího základu daně 

z příjmů z pronájmu (§ 9). Základ daně z příjmů fyzických osob je konstruován tak, že se 

nejdříve vypočítá součet dílčích základů daně podle § 7 až 10. V rámci tohoto součtu je pak 

brána v potaz i případná ztráta z dílčího základu daně podle § 7 nebo § 9. Eventuální ztráta 

z dílčího základu podle § 7 se započte s případným ziskem u dílčích základů podle § 8, 9 a 10. 

Analogicky ztráta u dílčího základu podle § 9 se započte s případným ziskem z § 7, 8 a 10 

nebo se ztráty z § 7 a 9 započtou se ziskem z § 8 a 10. Může se stát, že v rámci součtu dílčích 

základů daně podle § 7 až 10 vznikne ztráta, v takovém případě se ztráta nezapočítává proti 

dílčímu základu daně podle § 6, ale je možnost ztrátu uplatnit v následujících 5 letech jako 

položku odčitatelnou od základu daně, nicméně stále jen v součtu dílčích základů daně podle 

§ 7 až 10. [14] 
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Dílčí základy za jednotlivé druhy příjmů se sečtou a vypočte se daňová povinnost. 

Do základu daně se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozeny a příjmy, z nichž se 

daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu daně. Do základu daně 

se rovněž nezahrnují příjmy, u kterých se daň vybírá ze samostatného základu daně sazbou 

daně podle § 16 odst. 2. 

2.2.7 Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné poloţky 

Daňový základ daně z příjmů fyzických osob prochází celou řadou úprav a ze zákona 

existují položky (odpočty), které ho snižují. Ještě v roce 2005 se u nás používaly standardní 

i nestandardní odpočty, v roce 2006 však byly všechny standardní odpočty nahrazeny slevami 

na dani, proto se dnes užívají pouze odpočty nestandardní. Odpočty se odečítají od základu 

daně bez jakéhokoliv pořadí. Nestandardní odpočty jsou vynaložené výdaje a uplatňují se 

v prokazatelné výši, mají degresivní charakter, protože poplatník s vyššími příjmy je může 

lépe využívat, z toho důvodu jsou u nich stanoveny limity. [1] 

V České republice lze daňový základ snížit o nezdanitelné části základu daně 

a odčitatelné poloţky od základu daně (mimo prokazatelných výdajů na zajištění, dosažení 

a udržení příjmů). Podrobný popis všech nezdanitelných částí základu daně nalezneme v §15 

zákona o daních z příjmů. Dále uvádím nejužívanější z nich. Dary na veřejně prospěšné 

účely slouží k podpoření iniciativy poplatníků k financování neziskových organizací. Aby si 

dary mohl poplatník odečíst od daňového základu, musí jejich hodnota přesáhnout 2 % 

ze základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč, celkově lze odečíst nejvýše 10 % ze základu 

daně. Hodnota jednoho odběru krve u bezpříspěvkového dárce činí 2 000 Kč. Další významný 

odpočtem jsou úroky z úvěru za stavební spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého 

na bytové potřeby podle zákona o stavebním spoření. Podmínkou pro uplatnění těchto úroků 

je vlastnictví bytu nebo domu, a uhrazení těchto úroků ve zdaňovacím období. Dalším 

odpočtem jsou příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacené 

poplatníkem. Do příspěvků se započítává i částka 500 Kč, kterou měsíčně poskytuje stát, 

proto lze odečíst pouze celkovou částku zaplacenou na příspěvcích sníženou o 6 000 Kč. 

Maximální částka, o níž může poplatník základ daně snížit, činí 12 000 Kč. Velmi podobným 

nestandardním odpočtem je pojistné na soukromé ţivotní pojištění zaplacené poplatníkem 

ve zdaňovacím období. S odpočtem je spojena podmínka, že doba trvání smlouvy musí činit 

minimálně 5 let a nárok na čerpání je vázán na dovršení věku 60 let. Stejně jako v předchozím 

případě lze odečíst maximálně 12 000 Kč. Zaplacené členské příspěvky odborové 
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organizaci, jejímž je poplatník členem, lze od základu daně také odečíst. [10] „U tohoto 

odpočtu se používá kombinace absolutního a relativního stropu. Relativní limit je určen 

na 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti zdaňovaných v základu daně a zároveň 

absolutní na 3 000 Kč.“ [1, s. 162] K nestandardním odpočtům patří i možnost odečíst 

úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jako strop pro tento odpočet je 

stanovena částka 10 000 Kč ročně (postižení 13 000 Kč, těžce zdravotně postižení 15 

000 Kč). Rovněž o odčitatelné položky lze snížit daňový základ, jejich souhrn nalezneme 

v § 34 zákona o daních z příjmů. Jako příklad uvedu nejužívanější z nich. Daňová ztráta se 

také řadí mezi nestandardní odpočty, neodečítá se od základu daně jako celku, ale pouze 

od souhrnu jednotlivých dílčích základů s výjimkou dílčího základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Jak již bylo uvedeno, daňovou ztrátu, na rozdíl od ostatních 

odpočtů, lze uplatnit kdykoliv během 5 let a to i po částech. Jako posledního reprezentanta 

odčitatelných položek zmíním výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje. [10] 

2.2.8 Sazba daně 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) 

a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %. 

Od roku 2008 byly klouzavě progresivní sazby, které se v roce 2007 pohybovaly od 12 

do 32 %, nahrazeny jednotnou sazbou daně 15 %. Snížení sazby daně ve skutečnosti nemělo 

za následek snížení daňové povinnosti, protože rovněž došlo k významnému rozšíření základu 

daně (zavedení superhrubé mzdy, omezení daňové uznatelnosti některých výdajů). Na snížení 

sazby tak výrazně vydělaly především osoby, které spadaly do nejvyššího daňového pásma. 

Naopak osoby s nízkými příjmy, které byly zdaňovány nejnižší sazbou daně 12 %, byly 

znevýhodněny. Tento negativní dopad jednotné sazby daně byl kompenzován výrazným 

zvýšením slev na dani vztahujících se k osobě poplatníka (sleva na poplatníka, 

na manžela-ku). [8] 

2.2.9 Slevy na dani 

Slevou na dani se rozumí zákonem stanovená částka, o kterou se při splnění zákonem 

daných podmínek sníží již vypočítaná daň. Sleva na dani se tak liší např. od položek 

odčitatelných od základu daně nebo nezdanitelných částí základu daně, které snižují základ 

daně. Sleva na dani může být stanovena jako absolutní částka nebo poměrná částka 
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z vypočtené daně. [14] Všechny slevy týkající se daně z příjmů fyzických osob jsou uvedeny 

v § 35.  

Slevy na dani mají celou řadu funkcí, snaží se zohlednit sociální postavení poplatníka 

a částečně i celé domácnosti, obecně by měly přispívat k optimálnější redistribuci důchodů. 

Slevy lze rozdělit do několika skupin. Jsou tu slevy, které poplatník uplatňuje sám na sebe, 

dále pak slevy na vyživované osoby v domácnosti, a nakonec slevy na zaměstnance se 

zdravotním postižením. [1] 

Sleva na poplatníka je základní sleva a může ji uplatnit každý poplatník. Uplatňuje se 

vždy v plné výši. Smyslem této slevy je zabezpečit minimální nezdanitelný příjem 

pro všechny poplatníky. Pro rok 2011 se tato sleva snižuje o 1200 Kč na 23 640 Kč ročně, 

v příštím roce by se měla vrátit na původní úroveň tedy na 24 840 Kč.
3
 

Zákon zohledňuje dlouhodobý zdravotní stav poplatníka formou slevy na invaliditu. 

Výše samotné slevy není pro všechny tyto osoby stejná, ale liší se podle stupně jejich 

invalidity. Pro osoby s 1. a 2. stupněm invalidity je sleva 5 020 Kč ročně, pro osoby 

s invaliditou 3. stupně 5 040 Kč. K těmto slevám můžeme přiřadit také slevu na drţitele 

průkazu ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem) ve výši 16 140 Kč ročně, jenž lze se 

slevou na invaliditu přičítat. 

Slevu pro studenta mám možnost uplatnit poplatník soustavně se připravující 

na budoucí povolání. Stejně jako je tomu u sociálních dávek, se studium posuzuje podle 

zákona o státní podpoře. Poplatník uplatňující tuto slevu nesmí dosáhnout 26 let. 

V současnosti sleva činí 4 020 Kč za rok. 

Slevu na manţelku (manţela) uplatňuje poplatník v případě, že započitatelné příjmy 

druhého z manželů nepřesahují za zdaňovací období 68 000 Kč. Sleva činí 24 840 Kč, 

a pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. 

„Do vlastního příjmu manžela (manželky) patří nejen příjmy zdanitelné včetně příjmů 

tvořících samostatné základy daně (hrubé bez odpočtu výdajů i srážkové daně), ale 

i osvobozené příjmy, včetně celé řady sociálních dávek (starobní a invalidní důchod, peněžitá 

pomoc v mateřství a nemocenská atd.), které jsou odvozeny od předchozího příjmu.“ 

[1, s. 167] Do vlastního příjmu manželky (manžela) se naopak nezahrnují dávky státní 

sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci 

v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem aj. 

                                                 
3
 Změny v dani pro rok 2011 jsou uvedeny v příloze č. 3 
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Daňové zvýhodnění na dítě (sleva na dítě). Poplatník má nárok na daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 11 604 Kč ročně, jedná-li se 

o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění 

na dvojnásobek. Daňové zvýhodnění může využít pouze jeden z poplatníků, s nímž dítě žije 

v domácnosti. „Dítětem se pro tento případ rozumí každé nezletilé dítě a dále dítě do 26 let 

věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň se „soustavně 

připravuje na budoucí povolání“ (podle zákona o státní sociální podpoře), tj. studuje, anebo 

nemůže studovat, nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, či dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav.“ [1, s. 167] Slevu lze uplatnit poměrně, pokud nebyly podmínky pro její 

přiznání plněny po celé zdaňovací období. Daňové zvýhodnění na dítě se svojí konstrukcí liší 

od výše zmíněných slev. Pokud poplatníkova vypočtená daň nedosahuje takové výše, aby 

mohl slevu uplatnit celou, vzniká mu tzv. daňový bonus a zbytek z této slevy je mu vyplacen 

prostřednictvím daňové správy. Daňový bonus může dosáhnout maximální výše 52 200 Kč. 

2.2.10 Výběr daně 

Výběr daně z příjmů fyzických osob není jednoduchý. Zdaňovacím obdobím u této 

daně je kalendářní rok. Daňové přiznání poplatník podává do 1. dubna následujícího roku. 

V tomto datu je daň i splatná. U fyzických osob se daň vybírá v zálohách, poplatníkovi tak 

nevzniká velký jednorázový výdaj a zároveň tak státu plynou příjmy průběžně. Zálohy mají 

dvě formy. Jednak jsou tu zálohy na daň sražené zaměstnavatelem z příjmů ze závislé 

činnosti, jednak zálohy na daň na dané zdaňovací období zaplacené poplatníkem podle 

poslední známé daňové povinnosti. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se vybírají 

prostřednictvím zaměstnavatele, který příjem ze závislé činnosti vyplácí, díky čemuž není 

zaměstnanec zbytečně administrativně zatěžován. Pro většinu zaměstnanců platí, že většina 

jejich příjmů pochází od jednoho zaměstnavatele, jsou však i tací, kteří mají v průběhu 

zdaňovacího období zaměstnavatelů více. V takové případě, poplatník stanoví jednoho 

zaměstnavatele, u kterého budou sražené zálohy tvořit největší podíl, jako hlavního. U toho 

zaměstnavatele pak může podepsat prohlášení, že chce uplatňovat slevy na dani apod. 

U sražených záloh nelze uplatnit odpočty od základu daně ani využit slevu na manželku 

(manžela), zaměstnanec proto může svého posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období 

požádat o zúčtování daňových záloh. „Při zúčtování daňových záloh může poplatník uplatnit 

i ty slevy na dani, které sice mohl využít již při výpočtu záloh na daň, ale z nějakého důvodu to 

neudělal nebo nedoložil.“ [1, s. 177] Při zúčtování může poplatník využít i odpočty 



32 

 

od základu daně. Kdyby při zúčtování záloh byl zjištěn přeplatek na dani, zaměstnavatel ho 

bez žádosti zaměstnanci vyplatí, naopak v případě nedoplatku se tento nevymáhá. Zálohy 

na daň z příjmů fyzických osob jsou povinni sami vypočítat a odvést také poplatníci, kteří 

podávají daňová přiznání. Výše odvedených záloh se odvozuje podle poslední známé daňové 

povinnosti. Nutno zmínit, že poslední daňová povinnost se musí přepočítat, aby v ní nebyl 

zahrnut dílčí základ z ostatních příjmů. [1] 
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3 ZHODNOCENÍ VÝNOSŮ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 

OSOB 

V následující části práce podrobně rozebírám výnosy daně z příjmů fyzických osob 

v letech 2005 až 2009. V jednotlivých podkapitolách se zaměřuji vždy na podíl výnosů daně 

z příjmů fyzických osob na celostátních příjmech, celkovou výši výnosu z této daně, jak se 

na něm podílely jednotlivé složky, co výnos ovlivnilo a nakonec jak byl výnos rozdělen mezi 

veřejné rozpočty. V závěru kapitoly je shrnutí zjištěných skutečností. 

Daň z příjmů fyzických osob se skládá z daně z příjmů fyzický osob ze závislé 

činnosti, daně z příjmů fyzický osob ze samostatné výdělečné činnosti (z daňového přiznání) 

a daně z příjmů fyzický osob z kapitálových výnosů srážené podle zvláštní sazby. 

V České republice se daně podle jejich určení do veřejných rozpočtů dělí na svěřené 

a sdílené. Svěřená daň je celým svým výnosem určena do rozpočtu obce (např. daň 

z nemovitosti). Sdílená daň se určitým podílem rozděluje mezi státní rozpočet, rozpočty obcí 

a krajů. Daň z příjmů fyzických osob je z tohoto pohledu dělení poněkud specifickým 

případem, přesto patří do sdílených daní. Rozhodující pro rozdělení výnosů daně z příjmů 

fyzických osob je zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších 

předpisů. Od roku 2008 náleží rozpočtu obce 30 % výnosu daně z příjmů fyzických osob 

z podnikání od podnikatelů, kteří mají bydliště na území obce. Z 1,5% celostátního výnosu 

daně za závislou činnost náleží obci podíl, který odráží počet pracovníků v obci 

na pracovnících v celé republice. Další výnosy z daně z příjmů fyzických osob se rozdělují 

podle velikostní skupiny, do které obec spadá, podle skutečného počtu obyvatel a podle 

rozlohy území. Obcím náleží 21,4 % z 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických 

osob z podnikání, 21,4 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti, 21,4 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. 

Krajům jsou poslední tři zmíněné složky rozděleny také s tím rozdílem, že podíl není 21,4 % 

ale 8,92 % a částka pro jednotlivé kraje je stanovena v zákoně pevně procentem.  

3.1 Výnosy daně v roce 2005 

Celkové příjmy státního rozpočtu se v roce 2005 vyšplhaly na 866,5 mld. Kč. 

Celostátní daňové příjmy pak dosáhly výše 644,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst 

o 69,5 mld. Kč, tedy o 12,1 % oproti předchozímu roku. Podíl jednotlivých daní 

na celostátních příjmech lze vysledovat v grafu níže. 
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Graf 3.1 Struktura celostátních příjmů v roce 2005 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2005, vlastní zpracování 

Výnosy daně z příjmů fyzických osob se na celkových příjmech podílely 11 %. 

Z dlouhodobého hlediska lze u daňových příjmů vysledovat výrazné změny v tzv. daňovém 

mixu. V období 2000–2005 trvale klesá podíl nepřímých daní na celkových daňových 

příjmech, a to jak DPH, tak spotřebních daní (z 50,1 % v roce 2000 na 49,3 % v roce 2005), 

a naopak rychle roste podíl daní z příjmů (ze 40,2 % v roce 2000 na 44,6 % v roce 2005). 

Pokud nebudeme odvody na sociální zabezpečení brát jako daňové příjmy, byla nejvýnosnější 

daní DPH se 17,1 %, dani z příjmů fyzických osob by v tomto pomyslném výnosovém 

žebříčku patřilo až čtvrté místo. 

Celkový výnos daně z příjmů fyzických osob v roce 2005 dosáhl výše 142,4 mld. Kč, 

což znamenalo jeho meziroční zvýšení o 9,1 mld. Kč, tj. 6,8 %. Většinu z této daně tvořila 

daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Celostátní výnos z této části daně činil 

110,4 mld. Kč, tj. meziroční narůst o 7,5 mld. Kč (7,3 %). Na jeho výši měly vliv především 

přijaté legislativní úpravy v předchozích letech, které způsobily zvýšení nezdanitelné částky 

u příjmů ze závislé činnosti (jednalo se o příspěvek zaměstnavatele na rekreaci zaměstnance 

ve výši 20 000 Kč ročně) a přinesly možnost odpočtu další položky ze zdanitelných příjmů 

(konkrétně příspěvky zaplacené odborové organizaci do částky 3 000 Kč ročně). Další 

skutečností, která ovlivnila výši odvodu daně za závislou činnost v roce 2005, bylo již dříve 

zmiňované zavedení daňového zvýhodnění na vyživované děti ve formě slevy na dani 
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a daňového bonusu (v určité situaci kombinace obou), jež nahradilo nezdanitelné části 

základu daně. Podstatně nižší význam měl příjem z daně z kapitálových výnosů. Jeho výše ve 

sledovaném roce činila 6,3 mld. Kč, čili byla o 0,4 mld. Kč (6,1 %) nižší než v roce 2004. 

Vývoj inkasa daně z příjmů z kapitálových výnosů koresponduje s vývojem úrokové míry 

z vkladů fyzických osob v posledních letech. Jeho výši negativně ovlivňoval fakt, že příjem 

poplatníků se v důsledku růst ekonomiky zvyšoval a mnohem častěji překračoval hranici 

5 000 Kč (do této hranice příjmy podléhali srážkové dani). Legislativní změny se v této 

oblasti nijak nepromítly. Inkaso z druhé největší složky daně, tedy inkaso daně z příjmů 

placené na základě daňového přiznání, činilo 25,7 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst 

o 2,0 mld. Kč, tj. o 8,4 %. Na výnos této daně kladně zapůsobilo opatření začleněné 

do zákona 1. 1. 2004 k zamezení daňových úniků zavedením institutu minimálního základu 

daně (podle § 7c zákona o daních z příjmů). Zmíněné opatření si vyžádal nepřijatelný stav, 

kdy v předešlých letech téměř 145 tisíc poplatníků trvale vykazovalo ztrátu z podnikání, 

a přesto dále dlouhodobě podnikalo. To nasvědčovalo tomu, že tyto samostatně výdělečné 

osoby si v rozporu se zákonem snižují základ daně. Minimální základ byl stanoven ve výši 

101 000 Kč a vztahoval se na zdaňovací období roku 2004. Institut minimálního základu daně 

měl za následek zvýšení výnosů z této daně. Pozitivně se projevilo také zrušení dvojnásobku 

základní sazby cestovních náhrad v případě užití nákladního automobilu, který není zahrnut 

do obchodního majetku fyzické osoby (§ 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů), prodloužení 

doby odepisování administrativních budov a nakonec zavedení limitů pro daňově odpisy 

a nájemné u finančního leasingu osobních automobilů v částce 900 tis. Kč. V roce 2005 se 

vyskytnula také jedna skutečnost, která naopak výnosy daně z příjmů fyzických osob záporně 

ovlivnila. Touto skutečností bylo zvýšení nezdanitelné částky na vyživované děti z 23 520 Kč 

na 25 560 Kč, tj. zvýšení o 2 040 Kč.  

Podle zákona č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní náleželo státnímu rozpočtu 

z daně z příjmů fyzických osob 70,49 % výnosu sražených podle zvláštní sazby, 68,99 % 

výnosu ze závislé činnosti a 52,29 % výnosu za daňová přiznání. Následující tabulka ukazuje 

rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob v roce 2005. 
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Tabulka č. 3.2 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob do veřejných rozpočtů v roce 

2005 

      

v mld. Kč 

Ukazatel 

skutečnost 2004 skutečnost 2005 

celkem 

v tom 

celkem 

v tom 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

Daň z příjmů fyzických osob 133,32 87,90 45,42 142,42 94,77 47,65 

 Závislá činnost 102,85 70,67 32,20 110,37 76,35 34,02 

 Kapitálové výnosy 6,76 4,66 2,10 6,36 4,52 1,84 

 Daňové přiznání 23,71 12,57 11,14 25,69 13,9 11,79 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2005, vlastní zpracování 

Z celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob v roce 2005 ve výši 142,4 mld. Kč, 

zůstalo státnímu rozpočtu 94,8 mld. Kč, obce dostaly 36,4 mld. Kč a na kraje zbylo 

11,2 mld. Kč. Pro státní rozpočet to znamenalo meziroční růst tohoto výnosu o 6,9 mld. Kč, 

tj. o 7,8 %. Územní rozpočty si oproti předchozímu roku polepšily o 2,3 mld. Kč, tj. o 5,1 %. 

Výnos daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků činil 110,4 mld. Kč. 

24,7 mld. Kč z výnosu získaly do rozpočtů obce (návrh rozpočtu počítal s hodnotou 

24,5 mld. Kč), 9,3 mld. Kč získaly do rozpočtů kraje (místo předpokladu 9,9 mld. Kč), 

největší část potom připadla na státní rozpočet ve výši 76,4 mld. Kč. Tyto příjmy připadající 

státnímu rozpočtu meziročně vzrostly o 5,7 mld. Kč, tj. o 8,0 %, příjmy připadající územním 

rozpočtům pak v souhrnu vzrostly o 1,8 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Inkaso daně z příjmů 

z kapitálových výnosů dosáhlo výše 6,3 mld. Kč. Státnímu rozpočtu z tohoto výnosu zůstalo 

4,5 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 1,3 mld. Kč a na krajské rozpočty připadlo 

0,5 mld. Kč. Inkaso z druhé největší složky daně, tedy inkaso daně z příjmů placené 

na základě daňového přiznání, činilo 25,7 mld. Kč. Největší část z této částky v hodnotě 

13,9 mld. Kč zůstala státnímu rozpočtu (meziroční růst o 10,6 %), do rozpočtů obcí bylo 

převedeno 10,5 mld. Kč a do krajských rozpočtů 1,3 mld. Kč (meziroční růst v souhrnu 

o 5,8 %). 

3.2 Výnosy daně v roce 2006 

Celkové inkaso celostátních příjmů v roce 2006 činilo 923,1 mld. Kč. Celostátní 

daňové příjmy se v roce 2006 vyšplhaly na 657,8 mld. Kč a zaznamenaly tak meziroční růst 



37 

 

o 13,7 mld. Kč, tj. o 2,1 Podíl daně z příjmů fyzických osob na celostátních příjmech 

znázorňuje graf níže. 

Graf 3.3 Struktura celostátních příjmů v roce 2006 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2006, vlastní zpracování 

Jak je z grafu patrné, snížil se podíl daně z příjmů fyzických osob na celostátních 

příjmech o 1 procentní bod na 10 %. Z pohledu struktury daňových příjmů tedy došlo 

k obrácení trendu zvyšování podílu daně z příjmů fyzických osob a tedy i přímých daní. 

Zatímco do roku 2005 klesal podíl nepřímých daní (DPH a spotřebních daní) na daňových 

příjmech až na 49,3 %, v roce 2006 se jejich podíl zvyšuje na 51,3 %. Naopak podíl daní 

z příjmů poklesl ze 44,6 % v roce 2005 na 42,4 % v roce 2006, což znamenalo meziroční 

snížení podílu na daňových příjmech o 2,2 procentního bodu. 

Celostátní inkaso daně z příjmů fyzických osob v roce 2006 dosáhlo výše 

136,8 mld. Kč (plnění 97,4 %), což znamenalo meziroční pokles o 5,6 mld. Kč, tj. o 3,9 %. 

Stejně jako v minulém roce tvořila rozhodující část této daně daň z příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků. Ve sledovaném roce dosáhl její výnos výše 111,6 mld. Kč a vykázala 

nárůst o 1,2 mld. Kč oproti roku 2005. I v roce 2006 tedy pokračoval dlouhodobý trend 

mírného zvyšování výnosu daně, kopírující nárůst průměrných mezd a zvyšování minimální 

mzdy, přesto meziroční přírůstek inkasa byl nižší než v předchozích letech. Příčinu tohoto 

vývoje nalezneme mj. v legislativních změnách. Jedná se o již zmiňované daňové zvýhodnění 

10,0%
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36,4%

0,9%
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na vyživované děti, které bylo s účinností od 1. ledna 2005 zavedeno zákonem č. 669/2004 

Sb. Nahrazení odčitatelné položky slevou na dani a daňovým bonusem způsobilo větší 

dostupnost této daňové úlevy, protože ji mohli využít i poplatníci s nízkou daňovou 

povinností. Pokud měl někdo tak nízký příjem potažmo daňovou povinnost, že nemohl slevu 

uplatnit celou, mohl požádat správce daně o vyplacení zbývající části slevy, tedy o daňový 

bonus. V regionech s podprůměrnou mzdou také došlo k vyššímu čerpání daňových bonusů 

než v roce 2005, přesto se nedá hovořit o významném dopadu zmíněného vývoje na celkový 

objem inkasa daně. Spíše než daňové bonusy byla využívána daňová zvýhodnění. Spíše 

než posledně uvedené faktory, ovlivnil výnos daně zákon č. 545/2005, který snížil sazby 

ve dvou nejnižších daňových pásmech (v prvním pásmu z 15 % na 12 % a v druhém daňovém 

pásmu z 20 % na 19 %), čímž snížil také daňové zatížení nízko a středně příjmových skupin 

poplatníků. Další změna v tomto zákoně, tj. rozšíření nejnižšího daňového pásma 

ze 109 200 Kč na 121 200 Kč, ještě umocnila celý efekt, tj. snížení objemu inkasa daně. 

Opačným směrem zapůsobilo nově zavedené společné zdanění manželů, jehož využila široká 

skupina poplatníků s vyššími mzdami, která přesunula vypořádání své daňové povinnosti 

z plátců daně (zaměstnavatelů) na sebe sama. Výsledkem byla stagnace inkasa daně z příjmů 

ze závislé činnosti a funkčních požitků a pokles inkasa daně z příjmů osob podávajících 

daňové přiznání. Výnosově chudší daň z kapitálových výnosů činila 7,4 mld. Kč 

a zaznamenala meziroční nárůst o 1,0 mld. Kč, tj. 16,2 %. Stejně jako v minulém roce vývoj 

inkasa kopíroval vývoj úrokové míry z vkladů na účtech. K výraznějším změnám došlo 

u daně z příjmů fyzických osob vybírané na základě daňového přiznání. Celkové inkaso z ní 

činilo 17,8 mld. Kč, což představovalo znatelný pokles o 30,6 %, tj. o 7,9 mld. Kč. Hlavním 

důvodem tak výrazného poklesu bylo již uvedené společné zdanění manželů. Manželé 

s významným rozdílem v příjmech se při využití tohoto nového institutu dostali do nižších 

daňových pásem, což snížilo jejich daňové odvody. Dalším negativním faktorem, bylo 

zpřístupnění společného zdanění i daňovým nerezidentům. O celé 2,5 mld. Kč připravilo 

veřejné rozpočty rozšíření výdajových paušálů u příjmů z podnikání (§ 7) a u příjmů 

z pronájmu (§ 9). 

Jak se změny ve výnos daně z příjmů fyzických osob promítly do podílů jednotlivých 

veřejných rozpočtů, ukazuje tabulka níže. 
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Tabulka č. 4.4 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob do veřejných rozpočtů v roce 

2006 

      

v mld. Kč 

Ukazatel 

skutečnost 2005 skutečnost 2006 

celkem 

v tom 

celkem 

v tom 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

Daň z příjmů fyzických osob 142,42 94,77 47,65 136,79 91,60 45,19 

 Závislá činnost 110,37 76,35 34,02 111,59 77,02 34,57 

 Kapitálové výnosy 6,36 4,52 1,84 7,38 5,24 2,14 

 Daňové přiznání 25,69 13,9 11,79 17,82 9,34 8,48 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2006, vlastní zpracování 

Celostátní inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo v roce 2006 výše 

136,8 mld. Kč. Z celkového výnosu daně si státní rozpočet ponechal 91,6 mld. Kč, což 

znamenalo nárůst oproti minulému roku o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,9 %, obecní rozpočty si přišly 

na 34,0 mld. Kč a do rozpočtů krajů bylo převedeno 11,2 mld. Kč. Územní rozpočty tak 

ve srovnání s minulým rokem inkasovaly z této daně o 2,5 mld. Kč resp. o 5,2 % méně. 

Výnos daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků činil 111,6 mld. Kč. Státnímu 

rozpočtu připadlo 77,0 mld. Kč z této částky, obecní rozpočtům zůstalo 24,9 mld. Kč a kraje 

se musely spokojit s částkou 9,7 mld. Kč. Pro státní rozpočet to představovalo meziroční růst 

výnosu z této daně o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,9 %, pro územní rozpočty růst v souhrnu 

o 0,5 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Mnohem nižší výnosy daně z příjmů z kapitálových výnosů ve výši 

7,4 mld. byly rozděleny následujícím způsobem. Státní rozpočet inkasoval 5,2 mld. Kč, čili 

o 0,7 mld. Kč více než v minulém roce. Obecním rozpočtům připadlo 1,5 mld. Kč (čili 

o 3,7 mld. Kč méně) a do rozpočtů krajů bylo převedeno 1,5 mld. Kč. Inkaso daně z příjmů 

fyzických osob vybírané na základě daňového přiznání činilo 17,8 mld. Kč a státnímu 

rozpočtu z něj připadlo 9,3 mld. Kč, tzn. o 32,8 % méně než v předchozím roce. O zbývající 

část výnosu se podělili obce (7,5 mld. Kč) a kraje (0,9 mld. Kč). 

3.3 Výnosy daně v roce 2007 

Celostátní příjmy v roce 2007 vykázaly meziroční růst o 102,8 mld. Kč, tj. 11,1 %, 

a jejich výše činila 1 025,9 mld. Kč. Převážnou část podílu na jejich růstu mělo inkaso z daní 

a poplatků. Celostátní inkaso daňových příjmů dosáhlo ke konci roku 2007 výše 
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736,6 mld. Kč. Podíl jednotlivých daní, a tedy i daně z příjmů fyzických osob, na celostátních 

příjmech můžeme vyčíst z grafu níže. 

Graf 3.5 Struktura celostátních příjmů v roce 2007 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2007, vlastní zpracování 

Daň z příjmů fyzických osob si i přes svůj mírný růst zachovala stejný podíl 

na celostátních příjmech, tj. 10 %, z hlediska výnosnosti daně ji zůstává čtvrtá pozice v rámci 

daňových příjmů. Nicméně i přes stabilní podíl daně z příjmů fyzických osob došlo ke změně 

ve vývoji podílu přímých a nepřímých daní na daňových příjmech. Především zvýšené inkaso 

daně z příjmů právnických osob způsobilo pokles váhy nepřímých daní a to jak na daňových 

příjmech, tak na celostátních příjmech. 

Celkové příjmy daně z příjmů fyzických osob dosáhly v roce 2007 výše 151,5 mld. Kč 

a oproti roku 2006 byly o 14,7 mld. Kč vyšší (čili o 10,7 %). Tradičně největší podíl 

na výnosech této daně měla daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Její celkové 

inkaso v roce 2007 činilo 125,9 mld. Kč a bylo o 14,3 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. 

Opět výnos kopíroval růst průměrných mezd i minimální mzdy. Hospodářský růst a s ním 

spojená tvorba pracovních míst a pokles nezaměstnanosti pozitivně ovlivnili objem výnosu 

daně. Znovu vzrostl počet poplatníků-zaměstnanců nejen kvůli využití institutu společného 

zdanění manželů. Daňové subjekty hojněji využívaly daňové úlevy (zejména možnosti snížit 

základ daně o úroky ze stavebního spoření a hypotečního úvěru, o příspěvky na penzijní 

připojištění a soukromé životní pojištění). Daň z kapitálových výnosů si v roce 2007 polepšila 
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o více než 1,2 mld. Kč proti minulému roku, takže vzrostla až na 8,6 mld. Kč. Znovu 

zopakovaný růst o více než miliardu odpovídal růstu hospodářství, vyšším ziskům podniků 

a s tím spojeným vyššími objemem vyplácených dividend a podílů na zisku. Legislativní 

změny se v této oblasti nepromítly, nicméně celkový objem výnosů dlouhodobě stlačuje velmi 

nízká úroková míra z vkladů fyzických osob. Výnosy daně z příjmů fyzických osob placené 

na základě daňového přiznání dosáhly výše 17,0 mld. Kč, tedy vykázaly pokles proti roku 

2006 o 0,82 mld. Kč. Stejně jako v minulém roce na výnosy v této oblasti negativně dopadlo 

možnost uplatnit společné zdanění manželů. Velký počet daňových subjektů toho využil 

formou dodatečného daňového přiznání. Významnou roli sehrál rozšířený systém výdajových 

paušálů u příjmů z podnikání (§ 7) a u příjmů z pronájmu (§ 9). Smyslem těchto výdajových 

paušálů bylo snížení administrativní zátěže daňových subjektů, přesto byly málo využívány 

(právě proto došlo k legislativním změnám tím způsobem, že došlo k rozšíření výdajových 

paušálů). Negativně ovlivnilo objem vybraných prostředků také daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě (skládá se ze slevy na dani a daňového bonusu) a zrychlení odpisů v 1. až 

3. odpisové skupině. 

Rozdělení výnosů z jednotlivých částí daně z příjmů fyzických osob znázorňuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 3.6 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob do veřejných rozpočtů v roce 

2007 

      

v mld. Kč 

Ukazatel 

skutečnost 2006 skutečnost 2007 

celkem 

v tom 

celkem 

v tom 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

Daň z příjmů fyzických osob 136,79 91,60 45,19 151,40 102,10 49,30 

 Závislá činnost 111,59 77,02 34,57 125,90 87,20 38,70 

 Kapitálové výnosy 7,38 5,24 2,14 8,60 6,10 2,50 

 Daňové přiznání 17,82 9,34 8,48 17,00 8,90 8,10 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2007, vlastní zpracování 

Jak z tabulky vyplývá, celkové příjmy daně z příjmů fyzických osob dosáhly 

v roce 2007 výše 151,5 mld. Kč. 102,1 mld. Kč zůstalo státnímu rozpočtu, 36,9 mld. Kč bylo 

převedeno do rozpočtů obcí a 12,4 mld. Kč zbylo na kraje. Je tedy zřejmé, že vzrostly příjmy 

všech veřejných rozpočtů z této daně, konkrétně státní rozpočet si meziročně připsal 

o 10,4 mld. Kč více (o 11,4 %), územní rozpočty si oproti předchozímu roku polepšily 
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o 4,1 mld. Kč (o 9,1 %). Nejvýnosnější složku daně z příjmů fyzických osob, čili daň z příjmů 

ze závislé činnosti a funkčních požitků, si veřejné rozpočty rozdělily následujícím způsobem. 

Ze 125,9 mld. Kč zůstalo státnímu rozpočtu 87,2 mld. Kč (meziroční růst o 8,6 %) 

a do rozpočtů územních samosprávných celků bylo převedeno 38,7 mld. Kč (meziroční růst 

o 9,1 %). Výnosy z daně z příjmů z kapitálových výnosů činily 8,6 mld. Kč. Výnos 

si rozdělily státní rozpočet (6,1 mld. Kč) a územní rozpočty (2,5 mld. Kč). Ve srovnání 

s rokem 2006 získal státní rozpočet o 0,8 mld. Kč, z čehož plyne meziroční dynamika růstu 

o 15,5%. Výnos z druhé nejvýnosnější složky daně z příjmů fyzických osob, čili výnos daně 

z příjmů fyzických osob placené na základě daňového přiznání, ve výši 17,0 mld. Kč byl 

rozdělen téměř rovným dílem mezi státní rozpočet (8,9 mld. Kč) a územní rozpočty 

(8,1 mld. Kč). 

3.4 Výnosy daně v roce 2008 

V roce 2008 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 1063,9 mld. Kč. 

Celostátní inkaso daňových příjmů činilo na roku 2008 764,9 mld. Kč, což představovalo 

99,2 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 28,3 mld. Kč, tj. o 3,8 %. 

V grafu níže vidíme významný pokles podílu daně z příjmů fyzických osob a spotřebních daní 

na celostátních příjmech. 

Graf 3.7 Struktura celostátních příjmů v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2008, vlastní zpracování 
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V roce 2008 daň z příjmů fyzických osob velmi oslabila coby důležitý zdroj veřejných 

rozpočtů, její podíl na celostátních příjmech poklesl z 10 % v roce 2007 na 8,9 % 

ve sledovaném roce (tzn. pokles o více než 1 procentní bod). Co se týče daňového mixu, 

z pohledu podílu přímých a nepřímých daní nedoznal větších změn, protože pokles výnosů 

daně z příjmů fyzických osob se částečně vyrovnal poklesu výnosů ze spotřebních daní a růst 

DPH mírně převýšily výnosy daně z příjmů právnických osob. 

Celostátní inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo v roce 2008 výše 

143,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 8,1 mld. Kč, čili o 5,4 %. Rozhodující 

podíl na výnosech této daně měly příjmy z daně ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Celostátní inkaso činilo rovných 115,0 mld. Kč s tím, že oproti roku 2007 se zvýšilo o více 

než 3,0 mld. Kč. Výnos ovlivnila především nová legislativní úprava daní z příjmů, konkrétně 

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Byla zavedena jednotná sazba daně 

na úrovni 15 % a výrazných změn doznaly slevy na dani (došlo k jejich vysokému zvýšení). 

Nová legislativa vedla některé podniky k vyplacení odměn za rok 2007 až se mzdou 

ve sledovaném roce. Navzdory růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

a zaměstnanosti, příjmy vykázaly pokles. Příčinou byl narůst zaměstnanců s nízkými příjmy, 

kteří měli nárok na daňové zvýhodnění na dítě ve formě daňového bonusu, takže se 

na zálohách na daň odvádělo méně a naopak rostl počet žádostí o vyplacení daňového bonusu. 

Ke konci roku už na Českou republiku plně dopadla celosvětová hospodářská krize (vyvolaná 

finanční krizí). Průmyslovým podnikům klesaly zakázky a byly nuceny snižovat objem 

výroby, což v důsledku znamenalo zkracování pracovní doby a ve finále i mezd. Množství 

daňových subjektů se dostalo do úpadku a nebylo schopno plnit daňové povinnosti. 

Zaměstnanost pravděpodobně táhly brigádnické činnosti a zaměstnávání na dohodu 

s odměnou do 5 000 Kč měsíčně (takový příjem se zdaňuje zvláštní sazbou daně a do výnosu 

daně za závislou činnost se nezahrnuje). Kladně se na inkasu daně projevilo vyšší zdanění 

zaměstnanců s nižšími příjmy v důsledku zavedení superhrubé mzdy. Také v roce 2008 

využila řada poplatníků možnost využít společné zdanění manželů, což mělo pozitivní vliv 

na objem inkasa daně. Od roku 2009 bylo společné zdanění manželů zrušeno. Zajímavý vývoj 

nastal u příjmů daně z kapitálových výnosů. Došlo k jejich meziročnímu zvýšení o téměř 

3 mld. Kč na celkových 10,3 mld. Kč. Stejně jako v předchozím roce byl přírůstek vyvolán 

růstem ekonomiky (zisky podniků, vyšší dividendy a podíly na zisku). Mírný nárůst lze 

vysledovat i u daně vybírané na základě daňového přiznání, výnos tímto překročil hranici 

18 mld. Kč. Růst byl způsoben zlepšenými výsledky podnikatelů v předchozích dvou letech, 

které vedly k vyšším odvodům na zálohách placených v roce 2008. Poklesl také počet osob 
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vykazujících daňovou ztrátu. Pozitivně výnosy ovlivnil také fakt, že podnikatelé méně 

využívali daňové zvýhodnění na dítě. Naopak negativně se na inkasu promítnulo společné 

zdanění manželů. Ve větší míře se využívaly nezdanitelné části daně podle § 15 (pojistné 

na soukromé životní pojištění, úroky ze stavebního spoření apod.). Fyzické osoby 

pravděpodobně hojně využívaly tyto produkty. 

Výnosy daně z příjmů fyzických osob a tedy i částky pro jednotlivé veřejné rozpočty 

se meziročně snížily. Podle platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, náleželo pro rok 2008 státnímu rozpočtu 69,68 % výnosu z daně z příjmů sražené podle 

zvláštní sazby, 68,18 % výnosu z daně z příjmů ze závislé činnosti a 51,81 % daně z příjmů 

placené na základě daňového přiznání. Situaci u jednotlivých částí daně a částky poskytnuté 

veřejným rozpočtům lze vyčíst z tabulky níže. 

Tabulka č. 3.8 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob do veřejných rozpočtů v roce 

2008 

      

v mld. Kč 

Ukazatel 

skutečnost 2007 skutečnost 2008 

celkem 

v tom 

celkem 

v tom 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

Daň z příjmů fyzických osob 151,40 102,10 49,30 143,30 95,00 48,40 

 Závislá činnost 125,90 87,20 38,70 115,00 78,50 36,40 

 Kapitálové výnosy 8,60 6,10 2,50 10,30 7,20 3,10 

 Daňové přiznání 17,00 8,90 8,10 18,10 9,20 8,90 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2008, vlastní zpracování 

Celostátní inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo výše 143,3 mld. Kč. 

Z celkového výnosu zůstalo státnímu rozpočtu 95,0 mld. Kč, rozpočtům obcí připadlo 

36,7 mld. Kč a kraje do svých rozpočtů získaly 11,7 mld. Kč. Státní rozpočet tak získal 

o 7,2 mld. Kč méně než v roce 2007 (tj. o 7,0 %), mírně si pohoršily také obce a kraje. 

Celostátní inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků činilo rovných 

115,0 mld. Kč. Státní rozpočet si ponechal o 8,7 mld. Kč (9,9 %) méně než v minulém roce, 

čili 78,5 mld. Kč. Obecní a krajské rozpočty si rozdělily 36,4 mld. Kč, což znamenalo zvýšení 

výnosu pro územní rozpočty o 1,83 mld. Kč (tj. o 5,3 %). Zvýšení výnosu daně z příjmů 

z kapitálových výnosů se pochopitelně pozitivně projevilo i na příjmech jednotlivých 

veřejných rozpočtů. Z celkových 10,3 mld. Kč tohoto výnosu připadlo státnímu rozpočtu 

7,2 mld. Kč a zbývajících 3,1 mld. Kč zůstalo územním rozpočtům. Příjmy připadající 
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na státní rozpočet tak meziročně vzrostly o téměř 2,0 mld. Kč, příjmy připadající na územní 

rozpočty pak vzrostly o necelou jednu miliardu. 

3.5 Výnosy daně v roce 2009 

Celkové příjmy státního rozpočtu se v roce 2009 vyšplhaly do výše 974,6 mld. Kč. 

Daňové příjmy v roce 2009 dosáhly výše 680,6 mld. Kč, což představovalo plnění 81,4 % 

plánovaného rozpočtu a pokles oproti roku 2008 o více než 84 mld. Kč, tj. o 11 %. Jak se 

pokles daňových příjmů a výnosů daně z příjmů fyzických osob projevil na struktuře 

celostátních příjmů lze vyčíst z následujícího grafu. 

Graf 3.9 Struktura celostátních příjmů v roce 2009 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2009, vlastní zpracování 

V roce 2009 se projevila vysoká citlivost některých přímých daní na vývoj 

hospodářského cyklu, zejména pak daně z příjmů právnických osob. Právě v tomto roce 

dopadla hospodářská krize na Českou republiku v plné míře. Procentuálně vyjádřený pokles 

podílu daně z příjmů fyzických osob na celkových příjmech nevypadá nijak dramaticky, jedná 

se o jednu desetinu procentního bodu, přesto absolutní pokles výnosů z této daně 

o 15,9 mld. Kč znamená pro státní rozpočet velký problém. Ještě hůře dopadla již zmiňovaná 

daň z příjmů právnických osob, která snížila svůj podíl na celkových příjmech o 3,4 %. 

Zatímco se tak daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob podílely 
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na celkových příjmech dohromady necelými 17 %, DPH a spotřební daně naplnily státní 

rozpočet v souhrnu z více než 30 %. 

Celkové výnosy daně z příjmů fyzických osob dosáhly výše 127,4 mld. Kč (zajímavá 

je v tomto případě velmi nízká úroveň plnění rozpočtu, která činila pouze 78,2 %) a byly 

proti roku 2008 nižší o 15,9 mld. Kč, tedy o 11,1%. Na dani se negativně promítnula recese 

ekonomiky a také legislativní změny, které vstoupily v účinnost v roce 2009 (jedná se hlavně 

o zrušení záloh). Nejvýraznější výpadek vykázala daň z příjmů vybíraná na základě daňového 

přiznání, zde se projevila protikrizová opatření s cílem snížit daňovou zátěž podnikatelů. 

Výnos daně z příjmů ze závislé činnosti pokračoval v trendu z konce minulého roku a jeho 

vývoj odpovídal rychlému růstu nezaměstnanosti. Ani v roce 2009 nepřišly o svoje 

dominantní postavení v rámci této daně výnosy z daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

jejich výše činila 109,8 mld. Kč. Jak už bylo uvedeno, na inkasu se negativně podepsal vývoj 

nezaměstnanosti (podíl pracujících na všech obyvatelích ČR činil pouze 46,8 %). Vzrostl 

počet nízko-příjmových poplatníků pečujících o dítě a tím i objem žádostí o vyplacení 

daňového bonusu. V důsledku vysoké nezaměstnanosti se řada manželů (manželek) ocitla 

bez  příjmů a jejich partnerovi tak vzniknul nárok na uplatnění slevy na dani na manželku 

(manžela). Nová legislativní úprava novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

dále podpořila zvyšování počtu takovýchto osob tím, že změnila limit příjmů manžela 

(manželky) pro určení nároku na slevu na dani na vyživovanou osobu z částky 38 040 Kč 

na 68 000 Kč. Daň z kapitálových výnosů prokázala větší odolnost vůči hospodářským 

cyklům a její inkaso se výrazně nezměnilo. Pozitivně se na výnosu projevil vyšší objem 

zdaňovaných příjmů za poskytnutí práva na užití předmětu průmyslového vlastnictví, 

počítačových programů, know how, v důsledku státní podpory inovací a výzkumu. Tentokrát 

však objem inkasa tlačily dolů nižší vyplacené dividendy a podíly na zisku. Výnosy daně 

vybírané na základě daňového přiznání projevily svoji citlivost na stav ekonomiky propadem 

o více než 10 mld. Kč (tzn. propad na 41,4 % hodnoty roku 2008). Negativně se výši výnosů 

podepsalo opatření Ministerstva financí, které zrušilo povinnost hradit zálohy na daň z příjmů 

splatné v průběhu kalendářního roku 2009 osobám (fyzickým i právnickým) s maximálně pěti 

zaměstnanci. 94 tisíc daňových subjektů tímto opatřením přestalo odvádět zálohy 

a pro rozpočet to znamenalo ztrátu přes 8 mld. Kč. Další snížení výnosu jdou na vrub 

hospodářské krizi a změnám v legislativě (jednotná sazba daně 15 %, zvýšení slev na dani 

a daňových zvýhodnění, zvýšení limitu vlastního příjmu manžela/manželky). Pozitivním 

faktorem, který kladně ovlivnil inkaso, bylo zrušení společného zdanění manželů.  
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Celkově daňové příjmy se v roce 2009 výrazně snížily a daň z příjmů fyzických osob 

to pouze dokládá. Ve sledovaném roce výrazně poklesl její výnos. Tabulka níže ukazuje, 

jak se tento pokles promítnul do výnosů pro jednotlivé veřejné rozpočty. 

Tabulka č. 3.10 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob do veřejných rozpočtů 

v roce 2009 

      

v mld. Kč 

Ukazatel 

skutečnost 2008 skutečnost 2009 

celkem 

v tom 

celkem 

v tom 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

státní 

rozpočet 

územní 

rozpočty 

Daň z příjmů fyzických osob 143,30 95,00 48,40 127,40 85,70 41,70 

 Závislá činnost 115,00 78,50 36,40 109,80 75,70 34,10 

 Kapitálové výnosy 10,30 7,20 3,10 10,10 7,10 3,00 

 Daňové přiznání 18,10 9,20 8,90 7,50 2,90 4,60 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2009, vlastní zpracování 

Celkové výnosy daně z příjmů fyzických osob dosáhly výše 127,4 mld. Kč (zajímavá 

je v tomto případě velmi nízká úroveň plnění rozpočtu, která činila pouze 78,2 %). Převážnou 

část inkasa spolknul státní rozpočet, jednalo se o částku 85,7 mld. Kč, obecním rozpočtům 

bylo poskytnuto 31,0 mld. Kč a rozpočty krajů získaly 10,7 mld. Kč. Meziroční příjmy z této 

daně pro státní rozpočet poklesly o 9,3 mld. Kč, tj. o 9,8 %. Podobně částka vyhrazená 

územním rozpočtům byla o 6,7 mld. Kč nižší. Inkaso z výnosově nejsilnější složky daně 

dosáhlo výše 109,8 mld. Kč. Státnímu rozpočtu bylo ponecháno 75,7 mld. Kč a územním 

rozpočtům 34,1 mld. Kč. Daň z kapitálových výnosů prokázala větší odolnost 

vůči hospodářským cyklům a její inkaso se výrazně nezměnilo, proto i částky, které připadly 

jednotlivým veřejným rozpočtům, zůstaly bez větších změn. To samé už se nedá říci 

o výnosech daně vybírané na základně daňového přiznání. Státní rozpočet dostal 

o 6,3 mld. Kč méně než v minulém roce, což znamenalo pokles o více než 68,4 %. Podobně 

razantně se propadly i výnosy určené územním rozpočtům (poklesly o 48,0 %). 

3.6 Shrnutí 

Výnosy daně z příjmů fyzických osob se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí 

127,4 mld. Kč až 151,4 mld. Kč, přičemž z pohledu daňových příjmů to znamenalo podíl 

od 18,7 do 22,1 %. Svého maxima dosáhly výnosy v roce 2007, přesto se na celostátních 
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daňových příjmech v tomto roce podílely pouze 20,6 %. Z hlediska velikosti podílu 

na celkových daňových příjmech byl pro daň z příjmů fyzických osob nejsilnější hned první 

rok hodnoceného období, tj. rok 2005, kdy výnosy tvořily 22,1 %, i když byly o 8,9 mld. Kč 

nižší než ve výnosově nejvydatnějším roce. Tento vývoj vysvětluje velký nárůst výnosů daně 

z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v roce 2007. Výnosově i podílově 

nejslabší byl pro daň rok 2009, který se nesl ve znamení hospodářské krize. Výnos činil 

127,4 mld. Kč a podíl 18,7 %. Tímto se projevila citlivost výnosu daně z příjmů fyzických 

osob na ekonomické cykly.
4
 Nicméně hodnotit do jaké míry byly meziroční změny výnosů 

daně způsobeny vývojem hospodářství je v důsledku četných legislativních změn složité. 

Následující graf ukazuje vývoj ekonomiky a výnosu daně ve sledovaném období, přičemž 

pro vývoj ekonomiky je použit nejužívanější ukazatel, tj. hrubý domácí produkt.  

Graf 3.11 Vývoj ekonomiky a výnosů daně z příjmů fyzických osob 2005–2009 (v mld. Kč) 

 

* HDP měřeno důchodovou metodou  

Zdroj: státní závěrečné účty České republiky za roky 2005–2009 a ročenka Českého statistického úřadu, 

vlastní zpracování 

Evidentně pouze v letech 2007 a 2009 výnosy daně kopírovaly vývoj hospodářství. 

                                                 
4
 Tato citlivost může být vnímaná jako pozitivum i negativum. V době ekonomického růstu daň 

odčerpává více prostředků a v době ekonomického útlumu naopak méně, čímž vyhlazuje vrcholy hospodářských 

cyklů, což je dobré pro stabilizaci ekonomiky. Bohužel pro veřejné rozpočty znamenají měnící se výnosy 

(zejména v případě, že klesají) problém a vedou k jejich destabilizaci.  
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Inkaso daňových příjmů do jisté míry ovlivňuje i množství poskytovaných úlev 

na daních. Původně byl legislativní rámec pro poskytování daňových úlev vymezen v § 55a 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ten byl později nahrazen Daňovým řádem 

(zákon č. 280/2009 Sb.). Podle tohoto zákona může Ministerstvo financí prominout daň 

z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. Příslušenství daně lze 

prominout též z důvodu odstranění tvrdosti. 

Graf níže přehledně ukazuje výnosy daně z příjmů fyzických podle jednotlivých částí 

v letech 2005 až 2009. 

Graf 3.12 Výnosy jednotlivých složek daně z příjmů fyzických osob 2005–2009 (v mld. Kč) 

Zdroj: státní závěrečné účty České republiky za roky 2005–2009, vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že zdaleka největší část inkasa daně z příjmů fyzických osob tvoří 

daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Výnosy z této části daně v některých 

letech přesahují až pětinásobek součtu zbývajících dvou složek daně a ve sledovaném 

intervalu neklesly pod 100 mld. Kč. Přes výrazné změny v legislativní úpravě (společné 

zdanění manželů, zavedení jednotné sazby daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění) se 

inkaso významně nemění. Pouze v roce 2007, kdy jeho výše překročila hranici 120 mld. Kč 

a dosáhla nevyšší hodnoty za sledované období, vykázalo růst o více než 14 mld. Kč, tj. 13 %. 

Druhou výnosově nejvydatnější složkou jsou příjmy z daně vybírané na základě daňového 

přiznání, její podíl se však v průběhu let výrazně mění. Zatímco v roce 2005 přesáhlo její 

inkaso 20 mld. Kč, v roce 2009 spadlo pod hranici 10 mld. Kč na pětileté minimum (čili 
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pokles na méně než polovinu roku 2005). V letech 2006 až 2007 zůstaly výnosy stabilní. 

Nejmenší složku tvoří výnosy daně z příjmů z kapitálových výnosů. V hodnoceném období 

vykazují tyto příjmy trend mírného růstu. 

S ohledem na podíl jednotlivých složek na celkových výnosech daně z příjmů 

fyzických osob je třeba uvést ještě jeden fakt. Podle čísel z Českého statistického úřadu se 

Česká republika řadí mezi země s nadprůměrným podílem podnikatelů na celkové 

zaměstnanosti, přesto, jak vyplývá z výše uvedeného, podíl daně z příjmů fyzických osob 

ze samostatné výdělečné činnosti na celkovém inkasu takovému stavu neodpovídá. Výnosy 

daně z příjmů fyzických osob tak dlouhodobě naplňují zaměstnanci, kteří mají nesrovnatelně 

horší podmínky než podnikatelé (jedná se o možnosti uplatnit daňové výdaje, vykázat 

daňovou ztrátu apod.). Stávající stav, kdy je již v zákoně zavedeno odlišné zacházení se 

zaměstnanci a podnikateli, je kritizován i OECD
5
. Příjmy, by měly být zdaňovány stejně 

bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí.  

Co se týče, rozdělení výnosů do veřejných rozpočtů, v hodnoceném období se výrazně 

neměnilo, proto uvádím graf pouze za rok 2009 coby reprezentanta za celých pět let. Přestože 

by se z dlouhodobého hlediska měly posilovat vlastní příjmy obcí, na dani z příjmů fyzických 

osob za dané období takovýto trend nelze prokázat. Drtivou většinu z celkového výnosu si 

stále ponechává státní rozpočet. 

Graf 3.13 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: státní závěrečný účet České republiky za rok 2009, vlastní zpracování 

                                                 
5
 Nedostatky daně z příjmů fyzických osob podle OECD jsou rozebrány v příloze č. 1  
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Podíly státního rozpočtu a územních rozpočtů se tedy výrazně nemění, 

nicméně s vývojem celostátního inkasa daně se mění absolutní částky připadající na 

jednotlivé veřejné rozpočty. Situaci za roky 2005 až 2009 naznačuje následující tabulka. 

Tabulka 3.14 Rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob v letech 2005-2009 

     
v mld. Kč 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Daň z příjmů FO celkem 142,47 136,79 151,42 143,31 127,42 

  Státní rozpočet 94,77 91,60 102,13 95,20 85,71 

    Závislá činnost 76,35 77,02 87,21 78,50 75,71 

    Kapitálové výnosy 4,52 5,24 6,10 7,20 7,10 

    Daňové přiznání 13,90 9,34 8,92 9,20 2,90 

  Obecní rozpočty 36,40 34,00 36,89 36,71 31,02 

    Závislá činnost 24,70 24,90 27,46 26,24 24,30 

    Kapitálové výnosy 1,30 1,50 2,25 2,64 2,41 

    Daňové přiznání 10,50 7,50 7,17 7,93 4,22 

  Krajské rozpočty 11,20 11,20 12,40 11,70 10,79 

    Závislá činnost 9,30 9,70 11,23 10,26 9,79 

    Kapitálové výnosy 0,50 1,50 0,26 0,47 0,59 

    Daňové přiznání 1,30 0,90 0,91 0,97 0,40 

Zdroj: státní závěrečné účty České republiky za roky 2005-2009, vlastní zpracování 

Státní rozpočet si ponechává největší část výnosu daně z příjmů fyzických osob. 

Ve sledovaném období se jeho výnosy z daně pohybovaly od 85,7 mld. Kč do 94,8 mld. Kč. 

Pochopitelně nejvyšší byly v roce 2007, naopak nejnižší v posledním roce hodnoceného 

období. 80,6 % inkasa tvoří daň z příjmů ze závislé činnosti, na zbývajících části se 14,7 % 

podílí daň z příjmů vybíraná na základě daňového přiznání a 4,8 % daň z příjmů 

z kapitálových výnosů. Diametrálně odlišná je situace u obcí. Podobně jako u státního 

rozpočtu se na výnosech daně největší měrou podílí inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti, 

přesto tato část tvoří „pouze“ 67,7 %, tj. o 12,9 p.b. méně než u státního rozpočtu. Výnosově 

důležitou roli u obcí dostává daň odváděná na základě daňového přiznání, jedná se o 28,8 % 

celkového podílu pro obce v roce 2005. Je to pochopitelné protože obce dostávají 30 % 

výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce. Situace u krajů z tohoto pohledu vypadá podobně jako u státního rozpočtu. Za všechny 

veřejné rozpočty lze v tomto období vysledovat klesající váhu výnosů daně z příjmů fyzický 
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osob z podnikání (např. v roce 2009  se oproti roku 2005 podíl na inkasu u státního rozpočtu 

snížil o 11,3 p.b. a u obecních rozpočtů dokonce o 15,2 p.b.). Obce z této daně každoročně 

obdržely od 31,0 do 36,9 mld. Kč, kraje pak od 10,8 do 12,4 mld. Kč. Obce tedy v absolutní 

částce dostávají řádově o 20 mld. Kč více než kraje, ale je nutno si uvědomit, že krajů je 

pouze 14 (včetně hl. města Prahy), kdežto obcí 6 250. U krajů hrají také významnější roli 

dotace. 

Obecní rozpočty obvykle ze státního rozpočtu obdrží dohromady přes 260,0 mld. Kč 

ročně. 65,0 %  příjmů obcí tvoří daňové příjmy. Daň z příjmů fyzických osob se na těchto 

podílí 21,5 %. U krajů je situace odlišná. Dostávají přes 130,0 mld. Kč každý rok, 

avšak daňové příjmy tvoří pouhých 30,0 %. Na daňových příjmech krajů se daň z příjmů 

fyzických podílí 28,7 %. Tyto podíly se v souhrnných číslech v průběhu let výrazně nemění 
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ZÁVĚR 

Osobní důchodová daň nevznikla za den. Než dostala podobu, v jaké ji známe dnes, 

prošla si dlouhým vývojem. Všeobecně se však uznává, že vznikla ve Velké Británii v roce 

1799 za účelem financování války s Napoleonem. Na našem území se objevila v roce 1849, 

tedy ještě v době, kdy jsme byli součástí Rakouskou-Uherska. Za jejím rozšířením stála 

především potřeba získat dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů na financování válečného 

úsilí, později veřejných služeb a sociálního státu. 

Za dobu své existence si tato daň vybudovala pevné postavení ve veřejných 

rozpočtech většiny vyspělých států a pro mnohé poplatníky se stala synonymem pojmu „daň“. 

Tato daň je charakteristická svými dobrými vlastnostmi, podporou spravedlnosti 

a efektivnosti daňového systému. Je v souladu s principem platební schopnosti, její výnosy 

jsou pružné, funguje jako makroekonomický stabilizátor, nehrozí u ní potíže se zdrojem 

platby a pro poplatníka je transparentní. Daň má nedistorzní povahu k cenám na trhu zboží 

a služeb, bohužel, ale vyvolává distorze mezi cenou práce a volným časem 

Cílem této práce bylo analyzovat daň z příjmů fyzických osob a zhodnotit její výnosy. 

V České republice je daň z příjmů fyzických osob upravena spolu s daní z příjmů osob 

právnických v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů je 

nejčastěji novelizovaný zákon, což dokládá jeho důležitost, nedokonalost a kontroverznost 

zároveň. Vždyť tento zákon byl za dobu své existence novelizován více než stokrát 

a místo původních 14 tisíc slov jich dnes má přes 81 tisíc. Často je mu vytýkána 

komplikovanost, složitost a přílišná komplexnost. Svými ustanoveními se snaží zohlednit 

sociálně ekonomické postavení poplatníků a podporovat společensky prospěšné chování. 

Výnosy daně z příjmů fyzický osob dosahují výše až 151,4 mld. Kč a na celostátních 

daňových příjmech se podílejí jednou pětinou. Jejich inkaso ovlivňují zejména legislativní 

změny (společné zdanění manželů, zavedení jednotné sazby daně, slevy na dani a daňové 

zvýhodnění), a protože je daň citlivá na hospodářské cykly, i ekonomický vývoj. Daň je 

tvořená třemi složkami – daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů z kapitálových 

výnosů, daň z příjmů vybíraná na základě daňového přiznání. První zmiňovaná složka tvoří 

největší část celkového inkasa daně, obvykle až 80 %. Podíly na zbývající části tvořené 

dalšími složkami se v průběhu let významně mění, přičemž lze vysledovat trend posilování 

výnosů daně z příjmů z kapitálových výnosů a naopak oslabování daně z příjmů vybírané 

na základě daňového přiznání. Do budoucna se dá očekávat obrat tohoto trendu vlivem 

legislativních změn. Výnosy daně z příjmů fyzických osob dlouhodobě naplňují zaměstnanci, 
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kteří mají nesrovnatelně horší podmínky než podnikatelé (jedná se o možnosti uplatnit daňové 

výdaje, vykázat daňovou ztrátu apod.). Odlišné zacházení se zaměstnanci a podnikateli 

zavedené zákonem o dani z příjmů je nespravedlivé a dlouhodobě neudržitelné. 

Výnosy daně z příjmů fyzických osob se rozdělují mezi rozpočty obcí, rozpočty krajů 

a státní rozpočet. Zákon o rozpočtovém určení daní je rozhodujícím legislativním 

dokumentem pro tuto oblast. Určuje podíly, kterými budou jednotlivé veřejné rozpočty 

na inkasu participovat, přičemž zohledňuje různé faktory (počet obyvatel obce, velikost území 

obce, počet zaměstnanců v obci, finanční nároky organizací převedených na kraje). 

Ve sledovaném období se rozdělení inkasa daně výrazně neměnilo. Většinu si ponechával 

státní rozpočet, obvykle přes 66 %. Obecní rozpočty se musely spokojit s 26 % a na krajské 

rozpočty zůstávalo 8 %. Proklamované zvyšování vlastních příjmů obcí a krajů se tedy 

na participaci těchto veřejnoprávních korporací na výnosech daně z příjmů fyzických osob 

ve sledovaném období neprojevilo. Na příjmech obecních rozpočtů se inkaso z této daně 

podílí 14,0 %, na příjmech krajských rozpočtů 8,6 %, na příjmech státního rozpočtu 10,0 %. 

U státního rozpočtu lze vysledovat klesající význam těchto příjmů. Pro všechny zmiňované 

veřejné rozpočty je rozhodující výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

ovšem u obcí hraje vyšší roli než v ostatních veřejných rozpočtech výnos daně z příjmů 

vybírané na základě daňového přiznání. Je to pochopitelné protože obce dostávají 30 % 

výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce. 

Z dlouhodobého pohledu očekávám mírný růst výnosu daně z příjmů fyzických osob 

společně s růstem ekonomiky, nicméně i přesto předpokládám, že bude pokračovat trend 

snižování významu daně z příjmů fyzických osob ve veřejných rozpočtech. V blízké době se 

chystá sjednocení sazeb DPH, které posílí příjmy veřejných rozpočtů, avšak státním rozpočet 

na něm „vydělá“ mnohem více než obce. Za současného nastavení rozpočtového určení daní 

je pro obce nevýhodné snižování podílu daně z příjmů fyzických osob na celkových příjmech, 

protože právě z této daně jim náleží největší díl.  

 

 

 

 



55 

 

Seznam literatury 

A Literatura 

[1] VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového 

práva. 9.vyd. Praha: VOX, 2008. 319 s. ISBN 978-80-86324-72-2. 

[2] BEŇOVÁ, K. Daně a daňová soustava. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2007. 89 s. 

ISBN 978-80-86764-75-7 

[3] PUCHINGER, Z. Úvodní kapitoly k daňové teorii: daňová soustava ČR. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 156 s. ISBN 80-244-1298-5 

[4] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 

2009. 120 s. ISBN 978-80-7357-423-9 

[5] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. 225 

s. ISBN 80-902752-2-2 

[6] STEJSKAL, J. Daňová teorie a politika: pro kombinovanou formu studia. Díl 1. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7395-097-2 

[7] STARÝ, M. a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. 207 s. 

ISBN 978-80-87109-15-1  

[8] VLACH, P. Reforma daní z příjmů od roku 2008. Ostrava: Sagit, 2007. 256 s. ISBN 

978-80-7208-648-1  

[9] ŠIROKÝ, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 330 

s. ISBN 978-80-7400-005-8  

[10] RYLOVÁ, Z. TUNKROVÁ, Z. ŠULC, I. KRŮČEK, Z. Daňové zákony 2010 

s komentářem změn. vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2010, 199 s. ISBN 978-80-251-

2904-3 

[11] STEJSKAL, J. Daňová teorie a politika: pro kombinovanou formu studia. Díl 2. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7395-146-7 

[12] BRYCHTA, I. Daň z příjmů 2010. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 588 s. ISBN 

978-80-7357-528-1 

B Internetové zdroje 

[13] A brief history of income tax [online]. 2000 [cit. 2011-02-09]. HM Revenue & 

Customs. Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/history/taxhis1.htm>. 

[14] Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online]. Ostrava: Sagit, 

1996 [cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz>. 

http://www.hmrc.gov.uk/history/taxhis1.htm
http://www.sagit.cz/


56 

 

[15] SKLENÁŘ, P. Nižší daně nejsou všechno. Užitečnější je 

jednoduchost. Peníze.cz [online]. 24. 01. 2008, [cit. 2011-03-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.penize.cz/dane/41328-nizsi-dane-nejsou-vsechno-uzitecnejsi-je-

jednoduchost>. ISSN 1213-2217 

[16] GOLA, P. České daně jsou složité. FinExpert.cz [online]. 10. 9. 2009, [cit. 2011-03-

11]. Dostupný z WWW: <http://finexpert.e15.cz/rubriky/ceske-dane-jsou-

slozite/?forum>. 

[17] Ekonomický přehled České republiky, 2010 [online]. Paříž: OECD Public Affairs 

Division, Public Affairs and Communications Directorate, 2010 [cit. 2011-04-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/6/24/44905613.pdf>. 

[18] Národní účty [online]. Praha: 2011 [cit. 2011-04-01]. Český statistický úřad. 

Dostupné z WWW: <http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_duchodm>. 

[19] Státní závěrečný účet za rok 2005 [online], 2006,[cit. 2011-04-5]. Dostupný 

z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html>. 

[20] Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007,[cit. 2011-04-6]. Dostupný 

z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html>. 

[21] Státní závěrečný účet za rok 2007 [online], 2008,[cit. 2011-04-6]. Dostupný 

z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html>. 

[22] Státní závěrečný účet za rok 2008 [online], 2009,[cit. 2011-04-7]. Dostupný 

z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html>. 

[23] Státní závěrečný účet za rok 2009 [online], 2010,[cit. 2011-04-7]. Dostupný 

z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html>. 

 

 

 

http://www.penize.cz/dane/41328-nizsi-dane-nejsou-vsechno-uzitecnejsi-je-jednoduchost
http://www.penize.cz/dane/41328-nizsi-dane-nejsou-vsechno-uzitecnejsi-je-jednoduchost
http://finexpert.e15.cz/rubriky/ceske-dane-jsou-slozite/?forum
http://finexpert.e15.cz/rubriky/ceske-dane-jsou-slozite/?forum
http://www.oecd.org/dataoecd/6/24/44905613.pdf
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_duchodm
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html


 

 

Seznam zkratek a symbolů 

DPFO  daň z příjmů fyzických osob 

DPPO  daň z příjmů právnických osob 

FO  fyzická osoba 

HDP   hrubý domácí produkt 

IMF  International Monetary Fund 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

  



 

 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce  

 

 

 
Prohlašuji, že 

 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst.3);  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 2. 5. 2011  

 

 

 

 

………………………………  

Pavel Jaroš 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta:  

Libina 769 

788 05 Libina 

  



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Hodnocení daňového systému ČR 

Příloha č. 2 – Švarc systém 

Příloha č. 3 – Změny v dani pro rok 2011 

Příloha č. 4 – Veřejné rozpočty 



1 

 

Příloha č. 1 – Hodnocení daňového systému ČR 

Od února 2008 byla v Česku zavedena rovná daň z příjmu fyzických osob. Stejně 

jako v Rumunsku došlo pouze ke sjednocení daňových sazeb, složitost systému se však 

nezměnila. Auditorská firma KPMG zveřejnila žebříček spokojenosti podniků s daňovými 

systémy v Evropě. Česká republika skončila na nelichotivém 25. místě. S horším daňovým 

systémem v rámci Evropy se podle průzkumu můžeme setkat jen v Rumunsku a Řecku. 

Ekonom Atlantik FT Petr Sklenář špatné umístění odůvodňuje: „Hlavní příčinou tohoto 

nelichotivého umístění je velká sloţitost a nepřehlednost českého daňového systému. 

A ukazuje se, že jednoduší daně jsou lepší neţ jen niţší daně.“ S přihlédnutím k vývoji 

daňového systému u nás, se výsledkům nelze divit. Původně měl zákon o dani z příjmu 

necelých 14 tisíc slov, v dnešní době už jich má více než 81 tisíc. Další problém spočívá 

ve frekvenci změn daňového systému. Nejen, že jsou daňové změny příliš časté, ale většinou 

též nekvalitní a narychlo připravené. Dokládá to i fakt, že zákon o dani z příjmu byl za dobu 

své existence novelizován více než stokrát, což znamená asi 6,2 novelizací za rok. Příčina 

častých změn daňových zákonů, mimo jiné spočívá v tom, že daňové reformy u nás nejsou 

výsledkem debaty a konsenzu všech politických stran, odborné veřejnosti a dalších 

zainteresovaných skupin. Zatímco stávající vláda „protlačuje“ svojí většinou v parlamentu 

nové změny v oblasti daní, opozice už plánuje, jak po nástupu k moci zase všechno změní. 

[15] 

Na Slovensku a v Pobaltí byla rovněž zavedena rovná daň s tím rozdílem, že došlo 

k celkovému zjednodušení systému, čili snížení počtu různých výjimek. I při nižší sazbě daně 

se tak podařilo vybrat stejné množství peněz jako u složitějšího daňového systému s vyšší 

daňovou sazbou. Stále tedy platí, že nejlepší daňový systém je průhledný a stabilní 

s nízkými daňovými sazbami. [15] 

Ani v dalším průzkumu daňových systémů nedopadla ČR vůbec dobře a příčiny 

špatného umístění jsou v podstatě stejné. V žebříčku vytvořeného Světovou bankou v roce 

2009, jenž zahrnoval 181 zemí světa, skončila na 118. místě. Hodnotícími kritérii byli 

jednoduchost daňové soustavy, administrativní zátěž podniků a jak vysoké daně musí platit 

středně velká firma. Česká republika za ostatními zeměmi zaostává především kvůli vysoké 

administrativní zátěži, a přestože je u nás velmi nízká daň z příjmu právnických osob, tak 

i vysokou celkovou daňovou zátěží. Důvodem jsou vysoké odvody na sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnanců. Obdobně vysoké je sociální pojištění i na Slovensku, v Polsku 

a Francii. Mnohem lépe se umístilo Švédsko (42. místo), přestože patří mezi země s nevyšší 

http://www.penize.cz/clanky/autor/51878297-petr-sklenar
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daňovou zátěží na světě. Daně jsou v této zemi sice vysoké, ale jsou jednoduché, 

administrativně nenáročné a podniky mohou daně platit přes internet. [16] 

Poněkud obsáhlejší rozbor daňového systému České republiky přináší pravidelné 

zprávy OECD zvané Ekonomické přehledy. Tyto zprávy jsou vydávány každé dva roky 

pro každou členskou zemi a obsahují hodnocení a doporučení pro tvůrce hospodářských 

politik potažmo vládu (např. hodnotí stav veřejných financí ve vztahu ke stavu ekonomiky 

a zmiňují opatření pro jejich stabilizaci). Zpráva uvítala daňové reformy, které proběhly 

v posledních letech, přesto uvádí některé nedořešené problémy. Především je potřeba, aby se 

vytyčil jasný směr daňové politiky, s dobře definovanými cíli, což by zvýšilo transparentnost 

a předvídatelnost daňové politiky v dlouhodobém období. Současný daňový systém velmi 

výrazně spoléhá na přímě zdanění příjmů z práce a kapitálu, doporučuje se proto přesun 

daňového břemene na méně distorzí daně. Tzn. posílit výnosy z nepřímých daní, zejména 

spotřebních, ekologických a majetkových, na úkor přímého zdanění příjmů z práce a kapitálu. 

Pozitivně je vnímáno dlouhodobé snižování sazby daně z příjmů právnických osob, 

avšak přetrvávají distorze v systému zdanění kapitálu. Kritizováno je ustanovení zákona 

o daních z příjmů právnických osob zvýhodňující určité druhy aktiv a zdrojů investic 

před jinými, což sebou nese negativní vliv na alokaci investic. Zejména výrazně zvýhodňuje 

dluhově financované investice oproti investicím financovaným z nového vlastního kapitálu. 

Proto je potřeba, aby došlo k odbourání těchto nerovností v dani z příjmů právnických osob. 

Česká republika učinila několik významných kroků k odstranění pasti neaktivity. Stále 

však existují skupiny, které čelí vysoké průměrné míře efektivního zdanění, která je 

demotivuje od práce. Je potřeba odstranit demotivační skoky v mezních efektních daňových 

sazbách zavedením plynulejšího způsobu odnímání dávek při rostoucím příjmu. Jedná se 

hlavně o dávky v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, slevu na manželku (manžela). 

K největším demotivacím od práce, způsobeným interakcí daňového a dávkového systému, 

dochází v oblasti rodinných dávek. Zejména rodičovské příspěvky tak jak jsou nastaveny, 

vedou k dlouhodobé ekonomické neaktivitě rodičů. Mělo by proto dojít k lepšímu skloubení 

pracovního a rodinného života. Problémy vyvolané interakcí daňového a dávkového systému 

odráží roztříštěnost hospodářské politiky, a taky fakt, že obě politiky mají na starost jiná 

ministerstva. Lepší koordinace daňových a dávkových politik je zapotřebí, včetně analýzy 

jejich vzájemných interakcí. OECD také doporučuje odstranění deformací ve zdanění práce 

a kapitálu, kdy v současné době existují rozdíly v zacházení s osobami vykonávajícími 

závislou činnost tedy zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, což vytváří 

distorze na trhu práce. Zaměstnavatelé deklarují mnohé zaměstnance jako osoby samostatně 
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výdělečně činné, přestože vykonávají závislou činnost. Motivují je k tomu výhody vyplývající 

z takového poměru (nižší administrativní zátěž a náklady na straně zaměstnavatele, nižší 

odvody nejen kvůli výdajovým paušálům na straně osoby samostatně výdělečně činné). 

Doporučuje se snížení zdanění práce u osob s nízkými mzdami tím, že se jim sníží odvody 

na sociální zabezpečení. Vzniklá ztráta na výnosech by se kompenzovala zrušením stropů 

pro odvody na sociální zabezpečení. Tato úprava by měla vést ke snížení nezaměstnanosti 

a vyšší spravedlnosti daňového systému. V porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD 

se u nás velmi málo využívá zdanění majetku. Přitom daně z majetku jsou obecně považovány 

za velmi dobrý zdroj příjmů s nedistorzními účinky. Ještě k tomu se tyto daně jen těžkou 

obcházejí a jsou méně cyklické než daně z příjmů. Doporučuje se proto zvýšení výnosu daně 

z nemovitosti, jednak zvýšením její sazby, jednak provázáním daňového základu s reálnými 

tržními cenami. Reformy by měly proběhnout také u DPH. Systém dvou sazeb DPH značně 

komplikuje správu daně a přitom coby prostředek pomoci nízkopříjmovým osobám je velmi 

málo efektivní (většinu daňových výhod cca 60 % vyplývajících ze systému dvou sazeb 

využívají domácnosti se středním nebo vyšším příjmem. OECD proto doporučuje zavedení 

jednotné sazby DPH s minimálním mnoţstvím výjimek a kompenzaci degresivního 

dopadu daně formou přímých transferů. Zvýšenou pozornost si zasluhují rovněž ekologické 

daně. Mělo by se přejít od bezplatného přidělování emisních povolenek k jejich aukčními 

prodeji. [17] 
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Příloha č. 2 – Švarc systém 

Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel předstírá, že má se svým zaměstnancem 

obchodní vztah dvou osob samostatně výdělečně činných a zastírá tak skutečný stav vztahu 

závislé práce. Jinými slovy, jde o způsob činnosti, při které osoby vykonávající 

pro zaměstnavatele běžné činnosti, nejsou vedeni jako jeho zaměstnanci, ale formálně 

vystupují jako samostatní podnikatelé. Tento systém začal mezi prvními uplatňovat 

na počátku 90. let minulého století podnikatel Miroslav Švarc, podle nějž se také tento způsob 

ekonomické činnosti označuje. Uplatňování švarc systému vede k nižším pojistným odvodům 

zaměstnavatele, které jsou tak protiprávně zkracovány. Běžně se švarc systémem můžeme 

setkat ve stavebnictví, pohostinství, u programátorů nebo realitních makléřů. [14] 

 V podstatě vždy se formálně jedná o o obchodněprávní vztah poskytovatele 

(dodavatele) služeb (fyzické osoby – pracovníka) a odběratele (objednatele) služeb (osoby 

fyzické nebo osoby právnické), kteří jsou však ve skutečnosti ve vztahu zaměstnance 

a zaměstnavatele. A přitom taková služba obvykle vykazuje všechny znaky závislé práce, 

tzn. je poskytována obvykle o pracovní době, s pomůckami, nástroji či za použití materiálu 

odběratele služeb, podle jeho pokynů, v místě jeho podnikání a za pravidelnou měsíční 

odměnu. Takováto činnost má být podle zákona prováděna v pracovněprávním vztahu, 

nikoliv obchodněprávním. O švarc systém by se ale nejednalo, kdyby poskytovatelem služeb 

byla právnická osoba. Švarc systém je pro zaměstnavatele výhodný, není pro něj tolik 

zavazující jako pracovněprávní vztah. Smluvní vztah může kdykoliv a bez udání důvodu 

ukončit, nemusí přitom platit odstupné. Náklady na takového „zaměstnance“ jsou celkově 

nižší, zaměstnavatel totiž neplatí příslušné pojistné odvody, žádné příplatky za přesčasy apod. 

Výhoda pro zaměstnance jako osobu samostatně výdělečně činnou vyplývá ze zákona 

o daních z příjmů a to možnost uplatnit výdajové paušály, čímž sníží své odvody na dani 

z příjmů fyzických osob i odvody na pojistné. Výsledkem je vyšší čistá odměna zaměstnance. 

[14] 

Pro zaměstnance pracujícího na švarc systém ovšem vyplývá také celá řada nevýhod. 

První zřejmou nevýhodou je přesun části administrativy ze zaměstnavatele na zaměstnance 

(podává daňové přiznání, vede si účetnictví apod.). Další nevýhoda, jak již bylo zmíněno, 

spočívá v dovolené. Ze zákona nemá podnikatel nárok na dovolenou, a pokud si ji udělá, 

nemá nárok na náhradu mzdy po dobu jejího trvání. Podnikatel nemá ze zákona automatický 

nárok na poskytnutí pracovních pomůcek ani na přestávku na oběd. Pokud dojde k ukončení 

spolupráce, nevzniká mu nárok na odstupné. Podobně v případě pracovního úrazu se na osobu 

pracující touto formou spolupráce nevztahuje zákonné pojištění zaměstnavatele. V zákonech 
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je tedy množství ochranných opatření sloužících k ochraně zaměstnanců, která 

pro zaměstnance v pracovněprávním vztahu vyplývají automaticky, zatímco osoba pracující 

na švarc systém si je musí explicitně smluvně sjednávat. [10] 

Dříve byl takovýto způsob ekonomické činnosti u nás výslovně zakázán zákonem 

o zaměstnanosti v § 13, avšak s přijetím nového zákoníku práce byl zmíněný paragraf zrušen. 

V současnosti tedy není švarc systém zákonem výslovně zakázán, nicméně je stále považován 

za jeden ze způsobů daňových úniků. V aktuálním zákoníku práce se v § 74 odst. 1 říká, 

že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním 

poměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Změny v dani pro rok 2011 

V listopadu minulého roku byla v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze 

schválena novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů. Dále uvádím nejdůležitější 

změny, které se od 1. ledna 2011 dotknou zaměstnavatelů i zaměstnanců. 

Sleva na dani na poplatníka se snižuje o 100 Kč za měsíc, resp. o 1 200 za rok. Pro rok 

2011 tedy nová výše slevy bude 1 970 měsíčně, resp. 23 640 ročně. Snížení platí pouze 

pro rok 2011, v následujícím roce by se sleva měla vrátit na úroveň roku 2010. 

Došlo k rozšíření daňových úlev i na penzijní připojištění zaměstnanců u institucí 

v EU a EHP. Mimo příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem je nyní 

u zaměstnance možné od daně osvobodit příjem v podobě příspěvku od zaměstnavatele 

na penzijní připojištění zaměstnance u instituce penzijního pojištění v EU a EHP. 

Dále se pak prodlužuje termín pro podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob. 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti mohou plátci nově předkládat až do konce 

února. Pokud plátce podává vyúčtování daně elektronicky, prodlužuje se lhůta pro jeho 

podání až do 20. března. Lhůty platí už pro vyúčtování podaná za rok 2010. Navrhovalo se 

i zrušení daňových úlev některých zaměstnaneckých benefitů (režijní jízdenky apod.), ale 

nebylo schváleno. 

Významnou novinkou je prodloužení doby poskytování náhrady mzdy v době 

pracovní neschopnosti. Na místo původních 14 dnů poskytování náhrady mzdy bude 

zaměstnavatel nově povinen poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 21 dnů nemoci. Nová 

právní úprava se uplatní pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.  

Sazby pojistného na sociální zabezpečení zůstávají stejné jako v toce 2010, tedy 25 %. 

Některým zaměstnavatelům ale nově zaniká možnost odečíst od odvodu pojistného polovinu 

náhrad mezd za dobu nemoci. Tato možnost je od roku 2011 trvale zrušena pro tzv. velké 

organizace. Pouze zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 

si mohou zvolit odvody pojistného na sociální zabezpečení o jeden procentní bod vyšší 

(tj. 26 %) s tím, že jim zůstává možnost od pojistného odečíst polovinu z náhrad vyplacených 

zaměstnancům v době pracovní neschopnosti.  

Co se týče maximálního vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, metodika jeho stanovení zůstává v roce 2011 stejná jako v předchozím roce, tj. 

na úrovni 72 násobku průměrné mzdy. Pro rok 2011 je stanovena na 1 781 280 Kč. 

 



 

 

Příloha č. 4 – Veřejné rozpočty 

Veřejný rozpočet je jednak peněžním fondem, jednak finančním plánem 

veřejnoprávních subjektů. V české republice existují dvě úrovně veřejných rozpočtů –

 centrální a územní. [14] 

Veřejné rozpočty centrální úrovně tvoří státní rozpočet, státní fondy (např. Státní 

zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury ČR, Státní 

fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fondy dopravní infrastruktury, 

Státní fond rozvoje bydlení), majetkové fondy (např. Pozemkový fond ČR), fondy 

zdravotních pojišťoven a jiné fondy (např. Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, 

Exportní garanční a pojišťovací společnost). Územní úroveň potom zahrnuje rozpočty a fondy 

obcí, rozpočty a fondy krajů, rozpočty dobrovolných svazků obcí. [14] 

Veřejné rozpočty jsou schvalovány volenými orgány (Poslanecká sněmovna, 

zastupitelstvo). Největším příjmem veřejných rozpočtů, zejména státního rozpočtu a rozpočtů 

obcí, jsou příjmy daňové. Které daně, popř. která jejich část, do toho kterého veřejného 

rozpočtu plyne, stanoví rozpočtové určení daní. 

 


