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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů fyzických osob 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou uvedeny v části první 

zákona o daních z příjmů. Podrobně analyzuje důležité změny v letech 2006 až 2010, 

které jsou znázorněny na praktických příkladech. Cílem práce je zlepšit orientaci v dani 

z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a pomoci 

osobám samostatně výdělečně činným pochopit její problematiku z hlediska času. Dále 

je cílem nalézt způsob zdanění příjmů, který byl či je pro osoby samostatně výdělečné 

činné nejvýhodnější. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis focuses on a problems of taxation of physical person incomes 

from business and other self-employment which are listed in the first part of incomes 

tax law. It analyzes particularly the important changes between years 2006 and 2010 

which are demonstrated on practical examples. Target of thesis is to improve the 

orientation in personal income tax from business and other self-employment and to help 

self-employers to understand the problems in a light of time. Another aim is to find a 

way of incomes taxation which was or is the most profitable for the self-employers. 

 

 

 

Klíčová slova 

daň z příjmů fyzických osob, daňová reforma, příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, výdaje procentem 

z příjmů, daň stanovená paušální částkou, nezdanitelné části základu daně, položka 

odčitatelné od základu daně, slevy na dani, sazba daně z příjmů 

 

Keywords 

personal income tax, tax reform, incomes from business and other self-employment, 

expenditure for achievement, ensurance, and maintenance of incomes, expenditure by 

percent of the incomes, flat tax, nontaxable part of a tax base, deductible item from the 

tax base, tax abatement, income tax rate 
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1 ÚVOD 

Daňové systémy a samotné daně jednotlivých zemí světa nejsou součástí pouze 

dnešního moderního života, ale existovaly již ve starověku a středověku. V těchto 

dobách sice většina vybíraných daní neplnila funkce tak, jak je známe dnes, ale přesto je 

možné vysledovat společné atributy. 

Daňový vývoj z hlediska historie a s návazností na současnost, je velmi problematický. 

Daně jsou ovlivněny ekonomickými, politickými a jinými hospodářskými vlivy. 

V posledních letech došlo k velmi zásadním změnám v české a mezinárodní ekonomice 

(např. vstup České republiky do Evropské unie, „finanční krize“ trvající od 2. poloviny 

roku 2008 atd.), které následně vedly i k nutným změnám v české daňové legislativě. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku vývoje daně z příjmů 

fyzických osob, protože i tato oblast se mění a daňoví poplatníci mohou být častými 

změnami dezorientováni. Konkrétně se věnuji vývoji daní z příjmů fyzických osob 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou definovány v § 7 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen ZDP). Ve své práci se 

především zabývám jejím vývojem od roku 2006 do roku 2010, avšak v základních 

rysech přibližuji i vývoj od roku 1993, kdy ZDP nabyl účinnosti. 

 

Na začátku své práce uvádím základní teoretická východiska, která jsou důležitá 

k obecnému pochopení dané problematiky. Popisuji zde nejdůležitější historické 

mezníky vývoje daně z příjmů, prameny, ze kterých je nutné v praxi vycházet, definuji 

základní pojmy a vlastní obsah kategorie příjmů z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti. V této kapitole se též zaměřím na popis základních povinností 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. 

V následující části se věnuji podrobně rozboru systému zdaňování příjmů dle § 7 ZDP, 

a to konkrétně od roku 2006 do současnosti. Podrobně analyzuji základ daně a daňové 

techniky, stanovení základu daně pomocí výdajů vynaložených na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, výdajů procentem z příjmů, určení daně stanovené paušální částkou, 

minimální základ daně, nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu 

daně, sazbu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě.  
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V další kapitole hodnotím na modelových situacích poplatníků různé možnosti zdanění 

uvedené v analytické části a vzájemně porovnávám podmínky zdanění příjmů od roku 

2006. U jednotlivých let na praktických příkladech uvádím zdanění příjmů konkrétních 

poplatníků a výši jejich daňové povinnosti. 

Výsledkem zkoumání je zjištění nejvýhodnějšího způsobu zdanění příjmů ze strany 

poplatníka a podání návrhu na možný postup daňových subjektů při zpracování 

daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob z příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti pro zdaňovací období roku 2009. 

 

1.1 Cíle bakalářské práce 

Cílem mé bakalářské práce je zlepšit orientaci v daňové legislativě v oblasti daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a pomoci 

osobám samostatně výdělečně činným pochopit problematiku této daně z hlediska jejího 

vývoje v čase. Dále je cílem zhodnotit jednotlivé způsoby zdanění těchto příjmů, a tedy 

nalézt takový způsob zdanění příjmů, který byl či je pro podnikatele nejvhodnější. 

 

1.2 Metody využité při zpracování bakalářské práce 

Při tvorbě bakalářské práce jsem využila v teoretické a analytické části metody analýzy 

a syntézy. Pomocí analýzy, tj. myšlenkového rozložení zkoumaného objektu  

na jednotlivé části, jsem vyčlenila výchozí pojmy, které souvisí s tématem mé 

bakalářské práce. Analyzovala jsem daně z příjmů, ze kterých jsem vybrala pouze části 

týkající se poplatníků daně z příjmů fyzických osob a z tohoto jsem následně vybrala 

část, která se zabývá příjmy fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Zjištěné dílčí údaje z různých informačních pramenů jsem poté uspořádala 

v celek, aby byla snadnější orientace v problematice zdanění příjmů z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Využila jsem tedy metodu syntézy, tj. proces 

sjednocování částí v jeden celek.1 

                                                 
1 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. 
Brno: CERM, 2006. ISBN 80-214-3254-3, s. 21. 
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V analytické části jsem také využila metodu srovnávání, která slouží k porovnávání 

informací a určení shodných či rozdílných znaků2. Porovnávala jsem v jednotlivých 

letech od roku 2006 základ daně, způsoby uplatnění výdajů, minimální základ daně, 

nezdanitelné části základu daně atd. 

 

Proces idealizace znamená vytváření objektů, které v realitě neexistují, na základě 

reálných jevů, objektů a procesů3. Využila jsem jej v praktické části své bakalářské 

práce, kdy jsem na základě teoretických podkladů vytvořila modelové poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a zjistila 

u nich daňové zatížení v průběhu sledovaných let. 

Ke zhodnocení nejvýhodnější varianty zdanění příjmů poplatníka v čase a návrhu 

optimalizace pro zdaňovací období roku 2009 jsem využila metody indukce, tedy 

usuzování obecných tvrzení na základě jednotlivých faktů, a metody dedukce, 

tj. odvození výroků z jiných platných faktů.4 

                                                 
2 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. 
Brno: CERM, 2006. ISBN 80-214-3254-3, s. 21. 
3 Tamtéž, s. 21. 
4 Tamtéž, s. 21-22. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Ke studiu a pochopení problematiky vývoje daně z příjmů fyzických osob z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti je potřeba vyjít z vybraných teoretických 

východisek. Nejprve v této kapitole popisuji historii daní z příjmů se zaměřením 

na období od roku 1989. 

Další subkapitoly tvoří prameny daňového práva a daní z příjmů, vybrané základní 

pojmy, kde uvádím definice samotné daně, přímé daně, poplatníka, plátce atd., obsah 

příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a povinnosti poplatníků 

sledované daně z příjmů vůči státu, resp. správci daně.  

 

2.1 Mezníky ve vývoji daně z příjmů 

V českém daňovém systému je daň z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti zakotvena z hlediska historie teprve nedávno.  

V první části této subkapitoly uvádím historické mezníky ve vývoji daně, kde se 

setkáváme s daní z hlavy, s daní živnostenskou, kontribucemi, daní důchodovou 

a dalšími jinými obměnami daní, které lze na základě určitých společných znaků 

připodobnit k dnešní dani z příjmů fyzických osob. Dále popisuji důvody, cíle 

a samotný průběh daňové reformy, probíhající pro roce 1989 v tehdejší České 

a Slovenské Federativní republice. V poslední části se zmiňuji o důležité události 

moderní historie České republiky, kterou byl vstup ČR do Evropské unie.  

 

2.1.1 Historická exkurze daně z příjmů5 

Již v období starověku, resp. za vlády císaře Diokleciána v 2. až 3. století n. l., 

docházelo ke zdaňování zemědělství a živností. Zemědělci přispívali do státních příjmů 

placením daně pozemkové, daně z hlavy a daně z dobytka. Obyvatelé měst, kde se 

koncentrovala řemesla, odváděli daň z hlavy, popř. daň živnostenskou. 

 

Hlavními zdroji státních příjmů ve feudálním středověku byly domény, regály, akcízy 

a kontribuce. Pro sledovanou oblast daní z příjmů jsou důležité kontribuce, které 

                                                 
5 KUBÁTOVÁ, K. a kolektiv. Moderní průvodce daňovým systémem. Praha: Grada, 1994.  
ISBN 80-7169-020-1, s. 12 - 26. 
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představovaly feudální formu přímých daní, vybíraných mimořádně, a šlo o daň z hlavy, 

z majetku a hrubého výnosu. 

 

První ucelené daňové soustavy vznikaly v období liberalizace a průmyslové revoluce 

v 19. století a jejich součástí byly i daně přímé, které postihovaly občany, konkrétně 

jejich majetek či příjem. V evropských zemích se změnily způsoby přímého zdanění 

a rozdělily se na dva typy, a to variantu francouzskou - soustavu výnosových daní 

a variantu anglickou - důchodovou daň. Výnosové daně vycházely z odhadu 

průměrného peněžitého výtěžku a převážně postihovaly nezemědělskou výrobu 

ve městech. Důchodová daň již zohledňovala platební schopnost poplatníka a její výše 

byla závislá na stavu, povolání, počtu vyživovaných osob atd. Poté co v roce 1797 byla 

daň důchodová v Anglii zavedena, se zdaňované příjmy rozdělily na příjmy vybírané 

srážkou u pramene a příjmy ukládané přímo na základě poplatníkova přiznání. 

 

V době mezi světovými válkami, kdy byla vybírána důchodová daň s progresivní 

sazbou, došlo poprvé v tehdejším Československu k vydání jednotného zákona 

o přímých daních, který vycházel z rakouské úpravy. 

 

Po druhé světové válce dochází v zemích s tržní ekonomikou k velkému růstu daňového 

zatížení, což vedlo v 80. letech k nutnému provedení daňových reforem. V oblasti 

přímého zdanění šlo převážně o snížení mezních sazeb a počtu sazeb. Ve státech 

s centrálně plánovanou ekonomikou byl význam daní naopak velmi omezený. Určitou 

formou daně z příjmů fyzických osob byla v těchto zemích (tedy i v Československu) 

daň placená obyvatelstvem, kde výrazný podíl měla daň ze mzdy. 

 

2.1.2 Daňová reforma po roce 1989 

Po sametové revoluci a pádu komunistického režimu začínají v tehdejší České 

a Slovenské Federativní Republice přípravy k přechodu z centrálně plánované 

ekonomiky na ekonomiku tržní. S touto změnou je spojena změna daňového práva 

a daní samotných, tj. daňová reforma. Dle ekonomky K. Kubátové je daňová reforma 
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definována následovně: „Daňovou reformou rozumíme podstatnou změnu daňových 

zákonů, která má sociálně-ekonomické cíle.“
6
 

Daňová reforma byla nutností, protože daňová soustava i s drobnými změnami po roce 

1989 byla produktem administrativně direktivního způsobu řízení a neumožňovala 

přechod na tržní mechanismus a harmonizaci se zeměmi Evropského společenství. 

Nebyl splněn jeden ze základních principů, princip spravedlnosti zdanění.7 

 

V polovině roku 1990 odsouhlasil parlament České a Slovenské Federativní Republiky 

daňovou reformu a začal vytvářet novou soustavu daní. Cílem reformy bylo: 

• zjednodušení daňového systému, 

• sladění systému s tržním mechanismem, 

• vytvoření rovných daňových podmínek a spravedlivé rozdělení důchodů, 

• pružnost a efektivnost správy a kontroly daní.8 

 

Nejdůležitějším momentem daňové reformy je datum 1. ledna 1993, kdy se 

Československo rozdělilo na dvě samostatné republiky a vešly v platnost a účinnost dva 

samostatné zákony o daních z příjmů. 

 

2.1.3 Vstup České republiky do Evropské unie 

Zlomovým okamžikem v moderní historii České republiky je rok 2003, kdy dne 

16. dubna byla podepsána v Aténách Smlouva o přistoupení České republiky 

do Evropské unie, která byla odsouhlasena referendem probíhajícím ve dnech 

13. a 14. června 2003. Celý proces byl dovršen dnem, kdy Smlouva o přistoupení 

vstoupila v platnost, tedy 1. května 2004, kdy se Česká republika stala právoplatným 

členem Evropské unie.9 

 

                                                 
6 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 13. 
7 KUBÁTOVÁ, K. a kolektiv. Moderní průvodce daňovým systémem. Praha: Grada, 1994.  
ISBN 80-7169-020-1, s. 179. 
8 Tamtéž, s. 180. 
9 Česká republika v EU [online]. c2008. [cit. 2009-11-03]. Dostupné na: 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm>. 
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Vstup do EU ovlivnil i daňovou legislativu České republiky a urychlil stále 

do současnosti trvající harmonizaci daní v rámci Evropské unie. V oblasti přímých daní 

jde však o velmi složitý proces a z politických důvodů, podle mého názoru, velmi 

obtížný, neboť  v této oblasti daní jsou zásahy brány jako ty ovlivňující zásadním 

způsobem suverenitu státu. Byly ale přijaty určité direktivy, tj. směrnice Evropského 

společenství. Jde o směrnice pro vzájemnou spolupráci v otázkách přímých daní 

a v oblasti daní z příjmů fyzických osob je důležitá direktiva o zdaňování úroků z úspor 

fyzických osob. Touto direktivou jsou povinni se řídit plátci daně a uvádí se v ní, 

že jsou povinni poskytovat veškeré informace příslušnému správci daně k identifikaci 

úrokových plateb, které jsou vypláceny fyzickým osobám – rezidentům z jiné členské 

země Evropské unie.10 

 

2.2 Prameny daňového práva 

Základním pramenem, který je nadřazený všem ostatním jsou normy ústavního pořádku 

ČR, kam spadá i zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, kde je 

v článku 11 odst. 5 uvedeno: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“ 

Jestliže se chceme podrobně věnovat daňové problematice a zdanění příjmů fyzických 

osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, musíme v prvé řadě vycházet 

ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a také 

zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatník, který vede účetnictví, je povinen se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v aktuálním znění a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví. 

 

Někteří poplatníci nezískávají příjmy pouze na území ČR, ale i v zahraničí. Může tedy 

dojít k tomu, že na stejné příjmy si stanoví nárok dva státy, tj. mohou podlehnout 

nežádoucímu dvojímu zdanění. Zamezit dvojímu zdanění lze s použitím jednostranných 

či vícestranných opatření. Dvoustranné či vícestranné zamezení dvojímu zdanění je 

nejčastěji řešeno v mezinárodní smlouvě o zamezení dvojímu zdanění. Základní 

dvoustranné opatření pro vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí je zakotveno 

                                                 
10 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 99. 
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v ZDP konkrétně v § 38f. Pokud tedy poplatníkům plynou příjmy ze zdrojů ze zahraničí 

ze zemí, se kterými má Česká republika uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

jsou tyto smlouvy aplikačně nadřazené ZDP. Toto ustanovení pramení kromě § 37 ZDP 

i z článku 10 Ústavy ČR. Poplatníci, kteří nabývají příjmy ze zahraničí ze zemí, se 

kterými ČR výše zmíněné smlouvy neuzavřela, své příjmy zdaňují dle ZDP.11 

 

Další důležité právní předpisy ve zmiňované oblasti jsou např. zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění. 

Existuje samozřejmě ještě řada jiných předpisů, které podnikatelé využívají k pochopení 

problematiky zdanění svých příjmů, jako jsou např. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách 

pro zjištění základu daně z příjmů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství atd. 

 

2.3 Vybrané základní pojmy 

Před samotnou analýzou vývoje daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, uvedené v třetí kapitole, je nutné pochopit a vysvětlit 

základní pojmy s daní spojené. Této problematice se věnuji v následující části své 

bakalářské práce. 

 

2.3.1 Daň 

S vhodnou definicí daně přišla Organizace pro mezinárodní koordinaci a rozvoj 

(ve zkratce OECD): „Daň je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu.“
12 

Můžeme tedy říci že jde o povinnou, zákonem určenou, nenávratnou, neúčelovou 

a neekvivalentní platbu do státního rozpočtu, rozpočtu krajů, měst a obcí, parafiskálních 

                                                 
11 Cit. v lit. KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 77. 
12 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 9. 
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fondů (tj. fondů zdravotních pojišť oven, …). Neekvivalence znamená, že poplatník 

daně nemá právo na adekvátní plnění ze strany státu.13 

Daň tedy představuje transfer, tj. jednostranný pohyb peněz, od soukromého sektoru 

k sektoru veřejnému. 14 

Z pohledu poplatníka může být daň považována za náklad, který se snaží pomocí 

daňové optimalizace snižovat a tím maximalizovat zisk.15 

 

2.3.2 Přímá daň 

Přímé daně platí poplatník v závislosti na velikosti svého důchodu a nelze převést tuto 

povinnost zaplatit na jiný daňový subjekt. Naopak daň nepřímou odvádí příslušnému 

správci daně jiný subjekt než ten, který daň platil.16 

Soustavu daní v České republice tvoří daně přímé i nepřímé. Součástí přímých daní jsou 

daně z příjmů fyzických a právnických osob a dále daně majetkové (tj. daň 

z nemovitosti, silniční daň, daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti). 

Již z definice daně víme, že daně jsou hlavním příjmem do veřejných rozpočtů. 

Nejdůležitějším z těchto rozpočtů je rozpočet státní, který v období leden – březen roku 

2010 vykázal daňové příjmy v přibližné výši 125,8 mld. Kč, tedy asi 51 % celkových 

příjmů, což je znázorněno i na Grafu 1.17 

Ve sledovaném období leden až březen 2010 plynulo do státního rozpočtu až 70 % 

celostátních výnosů, tvořených daní z příjmů fyzických i daní z příjmů právnických 

osob18. Z celkové výše daňových příjmů státního rozpočtu tvořilo daně z příjmů 

právnických osob 22,11 mld. Kč (přibližně 18 % z daňových příjmů bez pojistného 

na sociální zabezpečení – dále jen SZ) a daně z příjmů fyzických osob 24,29 mld. Kč 
                                                 
13 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 9. 
14 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: EUROLEX BOHEMIA, s. r. o., 2000.  
ISBN 80-902752-2-2, s. 13. 
15 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 107. 
16 Tamtéž, s. 30.  
17 Ministerstvo financí České republiky: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2010 
[online]. c2006 [2010-04-10]. Dostupné na: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_54402.html>. 

18 Česká daňová zpráva: Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008 [online]. 
c2009 [2009-11-21]. Dostupné na: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-
26DE14F6/cds/xsl/283.html?year=0>. 
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(přibližně 19 % z daňových příjmů bez pojistného na SZ). Výše všech daňových příjmů 

bez pojistného na SZ státního rozpočtu České republiky a jejich podíly na celkových 

daňových příjmech bez pojistného na SZ v procentech jsou graficky znázorněny 

na Grafu 219. 

 

Příjmy státního rozpočtu České republiky v období leden - březen 2010
(v mld. Kč)

125,8; 51%

85,36; 34%

38,01; 15%

Daňové příjmy (bez pojistného SZ) Pojistné na SZ Nedaňové kapitálové přijmy a přijaté transfery

 

Graf 1: Příjmy státního rozpočtu České republiky v období leden – březen 201020 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
19 Ministerstvo financí České republiky: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2010 
[online]. c2006 [2010-04-10]. Dostupné na: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_54402.html>. 
20 Ministerstvo financí České republiky: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2010 
[online]. c2006 [2010-04-10]. Dostupné na: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_54402.html>. 
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Daňové příjmy státního rozpočtu České republiky bez pojistného SZ 
v období leden - březen 2010

(v mld. Kč)

42,27; 33,60%

33,17; 26,37%

22,11; 17,58%

0,87; 0,69%
0,46; 0,37%

0,4; 0,32%1,9; 1,51% 0,33; 0,26%

24,29; 19,31%

DPH Spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní)

Daně z příjmů PO Daně z příjmů FO

Správní poplatky Majetkové daně

Clo Poplatky za uložení odpadů

Ostatní daňové příjmy
 

Graf 2: Daňové příjmy státního rozpočtu České republiky bez pojistného na SZ 
v období leden – březen 201021 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že daně z příjmů jsou velmi důležitým přínosem pro státní 

rozpočet, konkrétně třetím největším daňovým příjmem hned po dani z přidané hodnoty 

a spotřebních daních.  

 

2.3.3 Poplatník a plátce daně 

Poplatník je dle § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

p. p. (dále jen ZSDP) obecně definován jako osoba, jejíž příjmy, majetek či úkony 

přímo podléhají dani. Plátcem je podle § 6 odst. 3 ZSDP naopak osoba, která vybírá daň 

od poplatníků nebo ji sráží poplatníkům a pod vlastní majetkovou odpovědností ji 

odvádí příslušnému správci daně. 

                                                 
21 Ministerstvo financí České republiky: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2010 
[online]. c2006 [2010-04-10]. Dostupné na: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_54402.html>. 
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Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou podle § 2 ZDP fyzické osoby. Dle daňové 

povinnosti lze poplatníky dále rozdělit na22: 

• poplatníky s neomezenou daňovou povinností, tj. daňové rezidenty, 

• poplatníky s omezenou daňovou povinností, tj. daňové nerezidenty. 

 

Daňoví rezidenti dle § 2 odst. 2 ZDP mají na území České republiky bydliště nebo se 

zde obvykle zdržují. Zdaňují se jim příjmy získané na území České republiky i příjmy 

ze zdrojů v zahraničí. 

 

Daňoví nerezidenti naopak mají zdaňovány pouze příjmy plynoucí ze zdrojů České 

republiky a dle § 2 odst. 3 ZDP jsou těmito poplatníky: 

• poplatníci, kteří nemají na území České republiky bydliště a obvykle se zde 

nezdržují nebo 

• poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy nebo 

• poplatníci, kteří se zdržují na území České republiky pouze za účelem studia či 

léčení (i přesto, že se na našem území obvykle zdržují). 

 

Obvykle se zdržující poplatníci jsou dle § 2 odst. 4 ZDP ti, kteří na území České 

republiky pobývají alespoň 183 dní v kalendářním roce buď souvisle, nebo v několika 

obdobích. 

 

2.3.4 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou v § 3 odst. 1 ZDP již od doby jeho 

účinnosti (tedy od 1. ledna 1993) následující příjmy: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

c) příjmy z kapitálového majetku, 

d) příjmy z pronájmu, 

e) ostatní příjmy. 

 

                                                 
22 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 
ISBN 978-80-7357-423-9, s. 75. 
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Obsah jednotlivých příjmů je konkretizován v § 6 - § 10 ZDP. 

Dále zákon v § 3 odst. 4 ZDP taxativně vyjmenovává příjmy, které nejsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob. V okamžiku účinnosti ZDP 1. ledna 1993 šlo pouze 

o příjmy: 

• získané nabytím akcií podle zákona č. 91/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, ve znění p. p., získané zděděním, vydáním 

(z restituce, rehabilitace) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo 

majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů 

přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo z podnikání, anebo 

s jinou samostatnou výdělečnou činností, 

• úvěry a půjčky. 

 

Od roku 1993 byl ale ZDP mnohokrát novelizován a § 3 odst. 4 ZDP byl rozšířen 

o další druhy příjmů. Jde např. o příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění 

manželů, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit.  

 

2.3.5 Příjmy osvobozené od daně 

Příjmy osvobozené od daně uvedené v § 4 odst. 1 ZDP jsou od okamžiku účinnosti ZDP 

stejně jako příjmy, které nejsou předmětem daně, novelizovány mnoha dalšími zákony. 

Jde o taxativně vyjmenované příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických 

osob, ale za určitých okolností jsou od daně osvobozeny. Může jít o příjmy, u nichž 

nejsou stanoveny žádné podmínky splnění, jako jsou např. odměny vyplácené zdravotní 

správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu. 

Naproti tomu zákon o daních z příjmů osvobozuje příjmy pouze při splnění zákonem 

daných podmínek. U některých příjmů je dána časová podmínka, např. u příjmů 

z prodeje nemovitostí, a některé příjmy je možné osvobodit pouze do určité výše, 

např. příjmy získané ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění, státní sociální podpory. 

 

Příjmy z provozu malých vodních elektráren do 1 MW, větrných, tepelných elektráren 

a dalších ekologických zařízení, které definuje zákon o daních z příjmů jsou specifické 



 23 

tím, že se osvobození od těchto příjmů může poplatník dobrovolně oznámením správci 

daně nejpozději ve lhůtě pro podaní daňového přiznání vzdát. Osvobození většinou 

nevyužívají poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání či z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, protože pokud by se ho nevzdali, nemohli by uplatnit ani výdaje vztahující se 

k tomuto příjmu. A dále se ho vzdávají z důvodů evidenčních, aby tyto příjmy a výdaje 

nemuseli evidovat samostatně.23 

 

2.3.6 Zdaňovací období, základ daně, daňová ztráta 

Následující definované pojmy, tj. zdaňovací období, základ daně a daňová ztráta, 

a jejich ustanovení v ZDP jsou účinné již ode dne účinnosti ZDP, tedy od 1. ledna 1993. 

Zdaňovacím období (dále jen ZO) pro účely stanovení základu daně z příjmů 

fyzických osob byl vždy podle § 5 odst. 1 ZDP kalendářní rok. 

V § 5 odst. 1 ZDP je základ daně pro stanovení daně z příjmů fyzických osob 

definován jako částka, o kterou příjmy poplatníka přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není v § 6 – 10 ZDP určeno 

jinak. Pokud má poplatník souběžně dva či více druhů příjmů dle § 6 – 10 ZDP, pak se 

základ daně určí na základě § 5 odst. 2 ZDP jako součet dílčích základů daně zjištěných 

dle jednotlivých druhů příjmů. Součástí příjmů, které se zahrnují do základu daně, 

nejsou příjmy osvobozené a příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně dle § 36 

ZDP. 

Daňová ztráta vzniká dle § 5 odst. 2 ZDP v okamžiku, kdy výdaje na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů přesahují příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti a příjmy z pronájmu. Tato ztráta upravená dle § 23 ZDP sníží úhrn dílčích 

základů daně z jednotlivých druhů příjmů § 7 – 10 ZDP. Pokud ji není možné uplatnit 

při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, kdy vznikla, je možné ji odečíst od úhrnu 

dílčích základů daně z příjmů § 7 - 10 ZDP v následujících zdaňovacích obdobích. 

 

 

 

 

                                                 
23 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 20. 
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2.4 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se 

zaměřením na období od roku 2006 

Již v základních pojmech, tedy v subkapitole 2.3, bylo uvedeno, že do předmětu daně 

z příjmů fyzických osob jsou zahrnuty příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Konkrétní obsah těchto příjmů analyzuji v následující části. 

 

2.4.1 Příjmy z podnikání 

Již ode dne účinnosti ZDP patří do příjmů z podnikání dle § 7 odst. 1 ZDP: 

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

 

Poplatníci, mající příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

provozují svojí činnost na základě registrace v evidenci samostatně hospodařících 

rolníků vedené příslušným obecním úřadem. Pokud by v této evidenci zapsáni nebyli, 

jejich příjmy ze zemědělské výroby by se posuzovali dle § 10 ZDP.24 

Do zemědělské výroby patří rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, 

vinohradnictví a další, živočišná výroba, chov zoologických zvířat, výroba osiv a sadby, 

chov ryb, rybolov, hospodaření na lesních pozemcích atd. 25 

 

Příjmy ze živnosti jsou specifikovány v zákoně o živnostenském podnikání, kde je 

živnost definovaná jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a při splnění podmínek daných výše 

uvedeným zákonem. Živnosti se dělí na koncesované, u kterých oprávnění k podnikání 

vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, a ohlašovací, u kterých 

subjekty získají oprávnění k podnikání dnem ohlášení. Ohlašovací živnosti se dále člení 

                                                 
24 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 112. 
25 § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědelství. 
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na živnosti řemeslné, vázané, volné a liší se podmínkami, které zákon o živnostenském 

podnikání přesně definuje. K získání živnostenského oprávnění musí být tedy splněny 

podmínky všeobecné (bezúhonnost, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům) a u většiny živností i podmínky zvláštní (tj. odborná či jiná způsobilost).26 

 

Poplatníci, kteří mají příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, získávají 

oprávnění k podnikání od odborné profesní organizace s povinným členstvím (nejčastěji 

komora), zřízené zvláštním zákonem. Jde např. o daňové poradce, kteří získají 

oprávnění od Komory daňových poradců, auditoři (od Komory auditorů), lékaři 

(od České lékařské komory) a advokáti (od České advokátní komory).27 

 

Daň z příjmů fyzických osob odvádějí i společníci veřejné obchodní společnosti či 

komplementáři v komanditní společnosti, kteří jsou povinni odvést daň ze svého podílu 

na zisku této společnosti. Avšak za příjmy se nepovažují dle § 7 odst. 10 ZDP náhrady 

cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností 

a komplementářům komanditních společností do výše stanovené v zákoně č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění p. p. 

 

2.4.2 Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti 

Do příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen příjmy z jiné SVČ) patří dle 

§ 7 odst. 2 ZDP (pokud příjmy nepatří do § 6 ZDP): 

a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv, práv příbuzných právu autorskému, příjmy 

z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních či jiných děl vlastním 

nákladem, 

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním dle 

zvláštních předpisů, 

                                                 
26 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
27 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 113. 
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c) příjmy za činnost znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

kolektivních a hromadných smluv dle autorského práva, rozhodce dle zvláštních 

právních předpisů, 

d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, 

zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce, zvláštního 

insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 

 

Poplatníky, kteří pobírají příjmy z výkonu nezávislého povolání, mohou být herci, 

zpěváci, malíři, tanečníci, hudebníci, profesionální sportovci atd.28 

 

Příjmy z činností insolvenčního správce a dalších správců dle bodu d) vstoupily 

do ZDP až 1. ledna 2008, kdy současně vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení. Před tímto datem platil do 31. prosince 2007 zákon 

č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání a v zákoně o daních z příjmů byly pod bodem 

d) uvedeny příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty, předběžného správce, 

zvláštního správce a vyrovnacího správce.29 

 

2.5 Povinnosti poplatníků daně z příjmů z podnikání a z jiné SVČ se 

zaměřením na období od roku 2006 

Obdrží-li poplatníci povolení či získají-li oprávnění k podnikání nebo začnou-li 

provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, vzniká poplatníkům řada povinností 

s tím spojených. Prvním krokem je dle § 33 ZSDP povinná registrace k příslušnému 

správci daně. V průběhu výkonu činností, vedoucích k získání příjmů z podnikání či 

z jiné samostatné výdělečné činnosti, jsou poplatníci na základě uložené záznamní 

povinnosti dle § 39 ZSDP povinni vést evidenci, potřebnou pro správné stanovení 

daňového základu a daně samotné. Po uplynutí zdaňovacího období vzniká poplatníkům 

povinnost dle § 38g ZDP podat daňové přiznání a přiznanou daň následně zaplatit. 

                                                 
28 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 113. 
29 Tamtéž, s. 114. 
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2.5.1 Registrace k příslušnému správci daně 

Jestliže poplatník obdrží povolení či získá oprávnění k podnikání nebo začne 

provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen dle § 33 odst. 1 ZSDP 

podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do třiceti dnů ode dne 

následujícího po dni právní účinnosti povolení, oprávnění nebo po dni, kdy začne 

provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. 

 

Místně příslušný správce daně u fyzických osob je finanční úřad, nacházející se v místě 

bydliště, tj. v místě trvalého pobytu (pokud je v České republice), nebo místem, kde se 

poplatník převážně zdržuje, což určuje též § 4 odst. 1 ZSDP. 

 

U poplatníků, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, je možné podle § 33 

odst. 8 ZSDP podat přihlášku k registraci nebo učinit oznámení na živnostenském úřadu 

příslušném na základě zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, 

tj. u obecného živnostenského úřadu, který poplatníkovi udělil oprávnění k podnikání. 

Tento možný postup registrace k dani vstoupil v platnost a účinnost novelou ZSDP 

k 1. 8. 2006.  

Dále z ustanovení § 33 ZSDP vyplývá, že přihláška k registraci fyzické osoby se správci 

daně předkládá na tiskopise Ministerstva financí České republiky platném k okamžiku 

plnění registrační povinnosti. 

Po podání přihlášky k registraci správce daně dle § 33 ZSDP prověří veškeré údaje 

uvedené poplatníkem, tj. poplatníkovo plné jméno, bydliště, místo podnikání, rodné 

číslo, identifikační číslo organizace, čísla účtů u bank a spořitelních a úvěrních družstev, 

které slouží k jejich podnikatelské činnosti atd. Pokud má správce daně pochybnosti 

o správnosti či úplnosti uvedených údajů, vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, 

změnil, doplnil a doložil. Poplatníkovi, který údaje zaznamenal správně a úplně již 

v přihlášce k registraci, popřípadě na základě výzvy, udělí správce daně daňové 

identifikační číslo (neboli DIČ), které bude poplatník používat při jakémkoli styku se 

správcem daně.  
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2.5.2 Záznamní povinnost daňového subjektu 

Poplatník je dle § 39 odst. 1 ZSDP povinen vést evidenci, potřebnou pro správné 

stanovení daňového základu a daně. Konkrétně jde o vedení účetnictví dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění p. p. (dále jen ZoÚ) a vedení daňové evidence, 

upravené v § 7b ZDP. 

 

Poplatníci s příjmy z podnikání a z jiné SVČ jsou povinni vést účetnictví, v němž se 

zaznamenává dle § 2 ZoÚ stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

náklady, výnosy a výsledek hospodaření, pouze za podmínek určených v § 1 odst. 2 

ZoÚ. Jedná se o: 

• fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

• ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této 

daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl 

za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to 

od prvního dne kalendářního roku, 

• ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

• ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení 

bez právní subjektivity dle občanského zákoníku, pokud alespoň jeden 

z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou, 

• ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis. 

 

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví a kteří neuplatňují výdaje procentem z příjmů dle 

ZDP (do 31. 12. 2007 jsou výdaje procentem z příjmů uvedeny v § 7 odst. 9, 

od 1. 1. 2008 v § 7 odst. 7), mají dle § 7 ZDP povinnost vést daňovou evidenci. 

Daňová evidenci dle § 7b odst. 1 ZDP umožňuje zjištění základu daně z příjmů 

a obsahuje informace o: 

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

b) majetku a závazcích. 
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2.5.3 Podání daňového přiznání30 

V obecném ustanovení v § 40 odst. 1 ZSDP je daňové přiznání (dále jen DAP) povinen 

podat ten, komu vzniká v souladu se ZSDP nebo zvláštním zákonem (u daně z příjmů 

z podnikání a jiné SVČ jde o ZDP) povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně sám 

vyzve. Zvláštní ustanovení je  uvedeno v § 38g ZDP, podle kterého má povinnost podat 

DAP každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, 

přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, 

z nichž je vybírána daň srážkou dle zvláštní sazby daně. Pokud nedosáhl poplatník 

příjmů nad 15 000 Kč, ale vykázal daňovou ztrátu, musí také podávat DAP.  

 

Poplatníci, kteří dle zákona podávají DAP, se řídí lhůtou pro jeho podání dle § 40 odst. 

3 ZSDP, tj. nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tedy 

do 31. března). Jestliže poplatníci mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, nebo DAP zpracovává a předkládá na základě plné moci daňový poradce, 

právnická osoba, oprávněná vykonávat daňové poradenství, nebo advokát, podávají tito 

poplatníci přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tedy 

do 30. června). Dále ZSDP v § 40 odst. 6 umožňuje na základě žádosti, podané 

poplatníkem či jeho zástupcem, prodloužit lhůtu pro podání DAP, a to nejdéle o tři 

měsíce po uplynutí výše uvedené lhůty. 

 

2.5.4 Placení daně31 

Jestliže poplatník ve svém DAP vyčíslí daň, je povinen jí dle § 59 odst. 1 ZSDP uhradit 

příslušnému správci daně v české měně. V ZSDP, resp. v § 40 odst. 1 je dále uvedeno, 

že daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání k dani.  

U poplatníků, mající příjmy z podnikání a z jiné SVČ dle § 7 ZDP, je třeba zmínit 

i povinnost placení záloh. Zálohy na daň z příjmů, uvedené v § 38a ZDP, se platí 

v průběhu zálohového období, které běží od prvního dne následujícího po uplynutí 

posledního dne lhůty pro podání DAP za minulé zdaňovací období do posledního dne 

lhůty pro podání DAP v následujícím zdaňovacím období. 

Výše záloh a jejich periodicita vychází z poslední známé daňovém povinnosti (dále jen 

PZDP), což je částka dle § 38a odst. 1 ZDP, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl 
                                                 
30 V následující kapitole jsou údaje, uvedené dle ZDP a ZSDP, již od 1. 1. 2006 do 1. 1. 2010 neměnné. 
31 V následující kapitole jsou údaje, uvedené dle ZDP a ZSDP, již od 1. 1. 2006 do 1. 1. 2010 neměnné. 
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v DAP za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností 

od následujícího dne po termínu pro podání daňového přiznání.  

V Tabulce 1 je uvedena výše, periodicita a splatnost zálohy na daň z příjmů. Poplatníci, 

jejichž PZDP nepřesáhla 30 000 Kč neplatí dle § 38a odst. 2 ZDP zálohy na daň 

z příjmů. 

 

Tabulka 1: Výše, periodicita a splatnost zálohy na daň z příjmů32 
  

Výše PZDP        
(v Kč) 

Výše 
zálohy     
(v %) 

Počet 
záloh 

Splatnost zálohy 

do 30 000 x x x 

do 15. dne šestého měsíce ZO 
30 000 - 150 000 40 2 

do 15. dne dvanáctého měsíce ZO 

do 15. dne třetího měsíce ZO 

do 15. dne šestého měsíce ZO 

do 15. dne devátého měsíce ZO 
nad 150 000 25 4 

do 15. dne dvanáctého měsíce ZO 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
32 § 38a odst. 2, 3 a 4 ZDP. 
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3 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SVČ OD 

ROKU 2006 

V následující kapitole je provedena podrobná analýza základních technik výběru daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné SVČ od roku 2006. 

S účinností změn ZDP od 1. 1. 2001 existují 3 základní techniky výběru daně, tj.: 

1. výběr daně prostřednictvím plátce daně ze samostatného základu daně zvláštní 

sazbou daně, 

2. výběr daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 

3. výběr daně na základě daně stanovené paušální částkou.33 

 

3.1 Výběr daně prostřednictvím plátce daně ze samostatného základu 

daně zvláštní sazbou daně 

Jedním z možných způsobů, jak vybrat daň z příjmů z podnikání a z jiné SVČ je 

prostřednictvím plátce daně ze samostatného základu daně zvláštní sazbou daně. Tento 

výběr lze však uskutečnit pouze u dvou typů příjmů, a to: 

• příjmů autorů za příspěvky, 

• vymezeného okruhu příjmů nerezidentů.34 

 

3.1.1 Zdanění příjmů autorů za příspěvky 

Výběr daně prostřednictvím plátce daně ze samostatného základu daně u příjmů 

z podnikání či jiné SVČ je možné uplatnit dle § 7 odst. 6 ZDP u příjmů autorů 

za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které jsou příjmy z činností 

uvedených v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Musí být ale splněna podmínka, že úhrn těchto 

příjmů od téhož plátce nepřesáhne měsíčně částku stanovenou v § 7 odst. 6 ZDP. Pokud 

měsíční úhrn uvedených příjmů bude vyšší než částka dle ZDP, musí tyto příjmy 

poplatník zdanit ve svém DAP. 

                                                 
33 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 120. 
34 Tamtéž, s. 120. 
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Ve sledovaném období let 2006 až 2010 se částka, uvedená v § 7 odst. 6 ZDP, 

a současně zvláštní sazba daně změnily na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. V letech 2006 a 2007 byly příjmy dle § 7 odst. 6 ZDP, jejichž úhrn 

v kalendářním měsíci nepřesáhl 3 000 Kč, zdaňovány 10% zvláštní sazbou daně. 

Od 1. ledna 2008 je zvýšena zvláštní sazba daně na 15 % a úhrn těchto příjmů 

v kalendářním měsíci k uplatnění této sazby není vyšší než 7 000 Kč. 

 

Pokud je příjemcem výše zmíněných autorských příspěvků daňový nerezident sráží mu 

plátce daň zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP. V letech 2006 

a 2007 činila sazba této daně 10 %, od roku 2008 až 2010 je sazba zvýšena na 15 %. 

Výběr daně zvláštní sazbou je však uplatněn pouze v případě, nestanoví-li příslušná 

mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak.35 

 

3.1.2 Zdanění vybraných příjmů nerezidentů 

Pro úplnost problematiky zdaňování příjmů fyzických osob zvláštní sazbou daně 

uvádím zdaňování vybraných příjmů daňových nerezidentů. Větší pozornost však 

ve své bakalářské práci, i s ohledem na rozsáhlost problematiky zdaňování příjmů 

nerezidetnů, věnuji zdaňování příjmů daňových rezidentů. 

Nerezidentům, kterým plynou příjmy z činností na území České republiky, může být 

u některých zákonem daných příjmů vybírána daň ze samostatného základu zvláštní 

sazbou daně dle § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP, pokud tedy není v mezinárodní 

smlouvě o zamezení dvojího zdanění stanoveno jinak. Jde o příjmy uvedené v § 22 

odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, a 6 ZDP, tedy např. příjmy ze služeb (vyjma 

provádění stavebně-montážních projektů), příjmy z nezávislé činnosti architekta, 

právníka, daňového či účetního poradce, náhrady za poskytnutí práva na užití. 

 

 

 

 

                                                 
35 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 120. 
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3.2 Výběr daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob 

Ke správnému určení výše daně z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné SVČ je 

nutné nejprve zjistit základ daně, ze kterého je daň zjišť ována, poté je možné daň snížit 

o různé slevy na dani. V následujících subkapitolách jsou analyzovány z hlediska 

vývoje v období od roku 2006 do roku 2010 základ daně, výdaje na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, výdaje procentem z příjmů, nezdanitelné části základu daně, položky 

odčitatelné od základu daně, sazba daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, minimální 

základ daně. 

 

3.2.1 Základ daně 

Základem daně pro příjmy uvedené v § 7 ZDP jsou příjmy z podnikání a příjmy z jiné 

samostatné výdělečné činnosti (viz kapitola 2.4) snížené o výdaje (popř. náklady, vede-

li poplatník účetnictví) na jejich dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjmů, které 

jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (viz kapitola 3.1). 

Pro zjištění základu daně se použijí ustanovení § 23 až 33 ZDP. 

Pokud však poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmu, může si uplatnit výdaje procentem z příjmů (viz kapitola 3.2.3). 

 

3.2.2 Výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

O výdaje (náklady), které jsou prokazatelně využity na dosažení, zajištění či udržení 

zdanitelných příjmů, může poplatník tyto příjmy snížit. Poplatník dokazuje správci daně 

uskutečněné výdaje (náklady) na základě doložených dokladů36. Dle § 24 odst. 1 ZDP 

však nemůže snižovat příjmy o výdaje (náklady), které již byly v předchozím 

zdaňovacím období uplatněny jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

V § 24 ZDP jsou konkrétně uvedeny výdaje (náklady), které lze také považovat 

za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, případně další 

podmínky, které je nutno dodržet, aby mohl být poplatníkovi tento výdaj (náklad) uznán 

pro daňové účely. Jsou jimi např. odpisy hmotného majetku, zůstatková cena hmotného 

                                                 
36 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 127. 
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majetku, nájemné, rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách 

pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p. p., výdaje na pracovní cesty, smluvní 

pokuty, úroky z prodlení. 

Výdaje (náklady), které pro daňové účely uznat nelze, jsou vyjmenovány v § 25 ZDP 

a patří mezi ně výdaje na reprezentaci (tj. na pohoštění, občerstvení a dary), výdaje 

na osobní potřebu poplatníka, výdaje nad limity stanovené ZDP či zvláštními právními 

předpisy atd. 

 

Z důvodů obsáhlosti § 24 a § 25 ZDP nelze vyjmenovat konkrétně všechny výdaje 

(náklady) a jejich legislativní změny, kterými výdaje (náklady), ve sledovaném období 

roku 2006 až 2010 prošly. 

Významnou změnou, která byla způsobena daňovou reformou, účinnou od 1. 1. 2008 

(tj. dnem účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů), bylo 

vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

(dále jen povinné sociální a zdravotní pojistné).37 

 

3.2.3 Výdaje procentem z příjmů 

Jestli-že poplatník neuplatní výdaje (náklady) v prokázané výši, může uplatnit výdaje 

paušálně procentem z příjmů dle ZDP (do 31. 12. 2007 jsou hodnoty výdajů procentem 

z příjmů uvedeny v § 7 odst. 9 ZDP, od 1. 1. 2008 jsou uvedeny v § 7 odst. 7 ZDP). 

Způsob uplatnění těchto výdajů nelze zpětně měnit. 

Výdaje procentem z příjmů lze uplatnit pouze u příjmů, které jsou vyjmenovány 

v Tabulce 2, která uvádí velikost paušálních výdajů v % podle stavu platného 

a účinného k 31. 12. příslušného zdaňovacího období. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 14 – 15. 
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Tabulka 2: Hodnoty výdajů procentem z příjmů v letech 2006 – 2010 (v %)38 
 

Druh příjmů, ze kterých se 
uplatňují výdaje procentem  
z příjmů 

2006 - 2008 2009 2010 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního 
a vodního hospodářství 

80 80 80 

Příjmy ze živností řemeslných 60 80 80 

Příjmy ze živnosti, s výjimkou příjmů 
z živností řemeslných 

50 60 60 

Příjmy z jiného podnikání a z jiné 
SVČ, s výjimkou příjmů autorů za 
příspěvky (uvedených v kapitole 
3.1.1) 

40 60 40 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stejně jako u výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (kapitola 3.2.2) 

došlo i u výdajů určených procentem z příjmů ke změnám účinným k 1. 1. 2008 

na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Před změnou ZDP (do 31. 12. 2007) platilo, že v částce výdajů stanovených procentem 

z příjmů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti 

s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti kromě 

povinného sociálního a zdravotního pojistného. Toto pojistné mohl poplatník uplatnit 

navíc v prokázané výši, ale pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího 

zvýšení z maximálního základu stanoveného zákonem č. 548/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění p. p. a 

zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.39 

                                                 
38 § 7 odst. 9 ZDP (do 31. 12. 2007), § 7 odst. 7 ZDP (od 1. 1. 2008) 
39 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 128. 
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Daňovou reformou došlo k 1. 1. 2008 ke změně a není již možné snížit základ daně 

o zaplacené pojistné.40 

Uplatňuje-li poplatník výdaje procentem z příjmů, je povinen vždy vést záznamy 

o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou či jinou 

SVČ.41 

 

3.2.4 Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části základu daně uvedené v § 15 ZDP zahrnují položky, které mohou 

při splnění zákonem daných podmínek snížit základ daně fyzické osoby. 

Od 1. 1. 2006 došlo k novele ZDP provedenou zákonem č. 545/2005 Sb. a nezdanitelné 

části základu daně, které měly vazbu na osobu poplatníka, byly transformovány 

do systému uplatňování slev na dani a snižují daňovou povinnost poplatníka.42 

V období roku 2006 až 2010 lze jako nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP 

u poplatníka pobírajícího příjmy dle § 7 ZDP uplatnit: 

• odečet hodnoty darů, které poplatník poskytl fyzickým osobám s bydlištěm 

na území ČR, obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na zákonem 

stanovené účely (např. právnickým osobám na financování vědy, vzdělání, 

kultury, školství), pokud úhrnná hodnota darů ve ZO přesáhne 2 % ze základu 

daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně lze však odečíst nejvýše 10 % 

ze základu daně. Obdobně se postupuje i při poskytnutí darů na financování 

odstraňování následků živelní pohromy. U daru na zdravotnické účely se 

hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 

2 000 Kč;43 

• odečet částky úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření 

a z hypotečního úvěru, které poplatník použil na financování bytových potřeb 

                                                 
40 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 15. 
41 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 128. 
42 Tamtéž, s. 36. 
43 Novelou ZDP, účinnou k 1. 1. 2009, mohou poplatníci využít jako nezdanitelnou část základu daně 
hodnotu darů poskytnutých právnickým či fyzickým osobám se sídlem (bydlištěm) na území jiného 
členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Podmínky, které se týkají účelovosti či příjemce 
daru, se posuzují dle právní legislativy příslušného státu a pokud takové úpravy není, musí být splněny 
podmínky uvedené v právním předpise České republiky, tj. v § 15 odst. 1 ZDP. 
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uvedených v § 15 odst. 3 ZDP. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů poplatníků 

v téže domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč za rok a při placení úroků jen 

po část roku nesmí částka překročit 1/12 této maximální částky za každý měsíc 

placení úroků; 

• odečet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, dle 

smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Úhrn příspěvků 

zaplacených poplatníkem na toto pojištění se musí snížit o 6 000 Kč a nejvýše 

lze odečíst 12 000 Kč ročně; 

• odečet částky zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění 

poplatníka podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem, který je 

současně pojistníkem a pojištěným, a pojišť ovnou, která je oprávněna 

provozovat pojišť ovací činnost na území České republiky.44 Poplatník si však 

může snížit svůj základ daně maximálně o 12 000 Kč za rok i pokud má 

uzavřeno více smluv s více pojišť ovnami. 

 

V souvislosti s novelou ZDP zákonem č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání, vstoupila k 1. 8. 2007 v účinnost další nezdanitelná část základu 

daně. Od tohoto okamžiku je možné odečíst od základu daně úhrady za zkoušky 

ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly uplatněny jako výdaj dle § 24 

ZDP, nejvýše však částku 10 000 Kč, u poplatníka – osoby se zdravotním postižením 

nejvýše 13 000 Kč, u poplatníka – osoby s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč. 

 

Daňovou reformou k 1. 1. 2008 byla vtělena do ZDP problematika uplatnění 

nezdanitelné části základu daně, týkající se úroků ze stavebního spoření a z hypotečního 

úvěru (dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP), u daňových nerezidentů. Aby daňový nerezident 

mohl tuto nezdanitelnou část základu daně využít, musí úhrn jeho příjmů ze zdrojů 

na území ČR činit nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou 

                                                 
44 Novelou ZDP, účinnou k 1. 1. 2008, může být uplatněno jako nezdanitelná část základu daně pojistné, 
poskytnuté jinou pojišť ovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského 
hospodářství. 
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předmětem daně z příjmů fyzických osob nebo jsou od této daně osvobozeny nebo 

z příjmů, podléhajících srážkové dani.45 

 

3.2.5 Položky odčitatelné od základu 

Ke snížení základu daně mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob z podnikání 

a jiné SVČ kromě nezdanitelných částí základu daně využít položek odčitatelných 

od základu daně dle § 34 ZDP. 

Od základu daně bylo možné ve zdaňovacích obdobích let 2006 – 2010 uplatnit 

následující odčitatelné položky: 

• daňovou ztrátu, vzniklou dle § 34 odst. 1 ZDP za předchozí ZO a nebo jeho 

část, uvedenou v DAP. Nejdéle ji však může uplatnit v 5 zdaňovacích obdobích, 

které bezprostředně následují po ZO, ve kterém byla v DAP uvedena. Jestliže 

vznikly a byly vyměřeny daňové ztráty za ZO do roku 2003, mohly se uplatnit 

jako odčitatelné položky nejdéle v 7 zdaňovacích obdobích46; 

• 100 % výdajů (nákladů), které dle § 34 odst. 4 ZDP poplatník vynaložil 

v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, 

při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu 

např. experimentálních, projekčních, konstrukčních prací. V § 34 odst. 4 ZDP 

jsou dále definovány podmínky, aby mohl poplatník tyto výdaje uplatnit jako 

odčitatelnou položku, např. musí jít o výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, 

zajištění, a udržení příjmů. Pokud nelze tuto položku uplatnit v roce, kdy vznikl 

nárok na odpočet, tj. poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo základ daně nižší 

než odpočet, lze tuto odčitatelnou položku nebo její zbývající část uplatnit dle 

§ 34 odst. 6 ZDP v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže 

základ daně, nejvýše však ve 3 zdaňovacích obdobích bezprostředně 

následujících po ZO, ve kterém nárok na odpočet vznikl. 

 

Do 31. 12. 2007 mohli poplatníci daně z příjmů uplatnit jako odčitatelnou položku 

od základu daně 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku žáků ve studijních 

                                                 
45 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 17. 
46 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 42. 
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a učebních oborech středních odborných učilišť  a učebních oborech učilišť  

dle zvláštního právního předpisu47, které jsou součástí vzdělávací soustavy. Pokud 

odpočet či jeho část nebylo možné uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl, protože 

poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo základ daně snížený o nezdanitelné části dle 

§ 15 ZDP a o daňovou ztrátu byl nižší než částka odčitatelné položky, bylo možné 

odpočet či jeho část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník 

vykázal základ daně snížený o nezdanitelné části a o daňovou ztrátu.48 

Od účinnosti již uváděného školského zákona č. 561/2004 Sb., tedy od 1. 1. 2005, jsou 

však veškeré výdaje (náklady) vynaložené v souvislosti s přípravou žáků středních 

odborných učilišť  hrazeny z veřejných rozpočtů, a proto novelou ZDP účinnou 

k 1. 1. 2008 byla tato odčitatelná položka od základu daně zrušena.49  

 

Dále může poplatník uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně 50 % částky, 

kterou vypořádal v peněžní či nepeněžní formě v období let 1993 až 2005 

oprávněným osobám jejich majetkový podíl dle zvláštního právního předpisu50, 

nebo kterou poplatník v období 1993 až 2005 uhradil oprávněným osobám 

za postoupení jejich pohledávky vzniklé z titulu vypořádání tohoto majetkového 

podílu. 

Do 31. 12. 2007 bylo možné uplatnit tento odpočet po dobu 5 let počínaje zdaňovacím 

obdobím 2005. Novelou ZDP účinnou k 1. 1. 2008 platí, že odpočet lze uplatnit 

v jednom ZO nebo postupně ve více ZO, nejpozději však do konce zdaňovacího období, 

které započalo v roce 2009.  

 

Od 1. 1. 2008 může poplatník odečíst od základu daně 50 % částky, kterou dle § 34 

odst. 10 ZDP vypořádá ve zdaňovacím období v peněžní nebo v nepeněžní formě 

oprávněným osobám jejich majetkový podíl nebo kterou poplatník v průběhu 

                                                 
47 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění p. p. 
48 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 42. 
49 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 30. 
50 Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,  
ve znění p. p. 
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zdaňovacího období uhradí jako postupník oprávněným osobám za postoupení 

jejich pohledávky vzniklé z titulu vypořádání tohoto majetkového podílu.51 

Tento postup lze uplatnit naposledy za zdaňovací období, započaté v roce 2009. 

 

3.2.6 Sazba daně 

Ve sledovaném období roku 2006 – 2010 došlo k výrazné změně sazby daně z příjmů 

fyzických osob uvedené v § 16 ZDP. 

Ve zdaňovacích obdobích roku 2006 a 2007 platilo, že se daň ze základu daně 

sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně 

vypočítala prostřednictvím klouzavě progresivní sazby daně ve výši 12 až 32 %, což je 

uvedeno v následující Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Sazby daně z příjmů fyzických osob v letech 2006 – 200752 
 

Základ daně (v Kč) Daň 

od do pevná částka (v Kč) 
sazba daně 

(v %) 

ze základu 
přesahujícího 

(v Kč) 

0 121 200 - - 12 % - 

121 200 218 400 14 544 + 19 % 121 200 

218 400 331 200 33 012 + 25 % 218 400 

331 200 a více  61 212 + 32 % 331 200 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Reformou daní z příjmů v roce 2008 vešla v účinnost od 1. 1. 2008 jednotná sazba daně 

ve výši 15 %. Cílem zavedení jednotné sazby daně bylo snížení daňového břemene 

                                                 
51 Nevztahuje se to však dle § 34 odst. 10 na postupníka, který pohledávku vzniklou z titulu majetkového 
podílu dále postoupil. 
52 Dle § 16 ZDP. 
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dopadajícího na poplatníky s vyššími příjmy. Výrazně se snížilo díky jednotné sazbě 

daně daňové břemeno poplatníků, kteří základ daně zdaňovali v nejvyšším daňovém 

pásmu, tj. sazbou 32 %.53 

 

Jednotná 15% sazba daně z příjmů fyzických osob je veřejnosti známa spíše 

pod pojmem rovná daň. Dle daňové teorie však nominální 15% sazbu nelze ztotožňovat 

s pojmem rovná daň, protože v konstrukci daně je dle české legislativy možné uplatnit 

daňové úlevy v podobě nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek 

od základu daně a daň lze poté dále upravit o slevy na dani (viz kapitola 3.2.7).54 

Vhodným ukazatelem k vyjádření efektivního zdanění (skutečného daňového zatížení) 

poplatníka je efektivní daňová sazba (efficient tax rate – zkratka ETR), kterou lze 

vyjádřit procentním podílem daňové povinnosti  poplatníka (tj. T) k jeho hrubému 

příjmů (tj. Y), ze kterého je daňová povinnost počítána: 

 

[ ]%100×=
Y

T
ETR .55 

 

Využití tohoto ukazatele na praktickém příkladu je uvedeno v kapitole 4.4.3 Vliv 

daňové reformy 2008 na efektivní daňovou sazbu.  

 

3.2.7 Slevy na dani 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou daň vypočtenou dle § 16 ZDP následně 

snížit o slevy na dani. Rozdělit lze slevy na dani na:56 

• klasické slevy (§ 35 odst. 1 ZDP), 

• akční slevy (§ 35 odst. 6, 7 ZDP), 

• sleva z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky (§ 35a a § 35b ZDP), 
                                                 
53 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 7. 
54 ŠIROKÝ, J. Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů „rovná daň“ a „ekologické daně“. 
In Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze [online]. 
Praha: Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, 2008, poslední aktualizace  
7. 8. 2008 [2010-04-30]. Dostupné na: <http://kvf.vse.cz/download.php?sekce=7>, s. 3. 
55 Tamtéž, s. 3. 
56 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 44. 
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• slevy nahrazující nezdanitelné části základu daně (§ 35ba ZDP). 

 

Jako klasické slevy na dani si poplatník daně z příjmů fyzických osob může 

ve zdaňovacích obdobích 2006 – 2010 uplatnit: 

a) slevu na dani ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní 

schopností, 

b) slevu na dani ve výši 60 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní 

schopností s těžším zdravotním postižením. 

Podmínkou možnosti využití těchto slev ke snížení daně je, že poplatník tyto osoby 

zaměstnává. 

Pro jejich uplatnění je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se 

zdravotním postižením, případně s těžším zdravotním postižením, jehož výpočet je 

uveden v § 35 odst. 2 ZDP. Za každou skupinu zaměstnanců se průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců vypočítává zvlášť . 

 

Akční slevy na dani se týkají provozu registrační pokladny. Dle § 35 odst. 6 ZDP 

mohou tyto slevy uplatnit ve zdaňovacích obdobích 2006 až 2010 poplatníci daně 

z příjmů, kteří jsou povinnými subjekty dle zvláštního právního předpisu57 

a do 30. 6. 2006 zahájili provoz registrační pokladny. Daň mohou snížit až o polovinu 

pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. 

Tuto slevu lze využít pouze jednou při prvním zahájení provozu registrační pokladny. 

Pokud provedl poplatník technické zhodnocení této pokladny do 31. 12. 2006 se 

splněním podmínek dle zákona o registračních pokladnách, může snížit svou daň za ZO, 

ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno, o 30 % hodnoty tohoto technického 

zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč. 

Jestliže tyto slevy nelze uplatnit v roce, kdy na ně vnikl nárok, protože poplatník 

vykázal za ZO daňovou ztrátu nebo daň nižší než tyto akční slevy, lze je uplatnit 

v nejbližším ZO, ve kterém poplatník vykáže daň. Nejvýše však je může uplatnit 

ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po ZO, ve kterém nárok 

na slevy vznikl. 

 

                                                 
57 Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění p. p. 
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Slevu na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky může uplatnit poplatník 

se splněním podmínek dle zvláštního právního předpisu58, který pro poskytnutí příslibu 

zahájil podnikání a zaregistroval se dle zvláštního právního předpisu59. U této slevy 

poplatníci se splněním podmínek dle § 35a a § 35b ZDP mohou po dobu 10 let využít 

tzv. „daňové prázdniny“, tj. slevu na dani z příjmů ve výši daně vypočtené u fyzických 

osob dle § 16 ZDP z dílčího základu daně dle § 7 ZDP.60 

 

S účinností novely ZDP k 1. 1. 2006 byly některé nezdanitelné části základu daně, 

týkající se přímo osoby poplatníka, transformovány na slevy na dani. Tyto slevy 

snižují daň vypočtenou dle § 16 ZDP a sníženou o slevy dle § 35, § 35a a § 35b ZDP. 

Novelou ZDP účinnou k 1. 1. 2008 byla zavedena již zmíněná jednotná sazba daně 

a mohlo dojít k tomu, že by touto sazbou byly znevýhodněny osoby s nízkými příjmy, 

které do 31. 12. 2007 zdaňovali své příjmy v nejnižším daňovém pásmu sazbou 12 %. 

Proto za účelem kompenzace tohoto negativního dopadu se výrazně zvyšují slevy 

na dani vztahující se na osobu poplatníka, což je znázorněno v Tabulce 4.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění p. p. 
59 § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění p. p. 
60 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 47. 
61 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 7. 
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Tabulka 4: Slevy na dani nahrazující nezdanitelné části základu daně  
v letech 2006 – 2010 (v Kč)62 

 

Sleva na dani 2006, 2007 2008, 2009, 2010 

na poplatníka  7 200 24 840 

na manžela (manželku)  4 200 24 840 

na manžela (manželku) ZTP/P  8 400 49 680 

pobírá-li poplatník invalidní důchod 
pro invaliditu prvního či druhého 
stupně63 

 1 500  2 520 

pobírá-li poplatník invalidní důchod 
pro invaliditu třetího stupně64 

 3 000  5 040 

pro držitele průkazu ZTP/P  9 600 16 140 

u poplatníka po dobu, po kterou se 
soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem či výcvikem 

 2 400  4 020 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Slevu na dani na poplatníka nebylo možné do 31. 12. 2007 uplatnit, jestliže 

poplatníkův starobní důchod z důchodového pojištění dle zákona o důchodovém 

                                                 
62 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 7. 
63 Do 31. 12. 2009 se tato sleva uplatňovala u poplatníků, kteří pobírali částečný invalidní důchod. 
Novelou ZDP účinnou k 1. 1. 2010 se změnila terminologie a tuto slevu uplatňují poplatníci, kteří 
pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního či druhého stupně. 
64 Do 31. 12. 2009 se tato sleva uplatňovala u poplatníků, kteří pobírali plný invalidní či jiný důchod. 
Novelou ZDP účinnou k 1. 1. 2010 se změnila terminologie a slevu mohou uplatňovat poplatníci, 
pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. 
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pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činil více než 

38 040 Kč ročně. Poplatníci, kteří nebyli na počátku ZO poživateli starobního důchodu 

a tento důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku ZO, mohli tuto slevu uplatnit. 

S účinností novely ZDP od 1. 1. 2008 je toto omezení zrušeno a poplatníci výše uvedení 

mohou uplatnit slevy i přesto, že starobní důchod nebo zahraniční povinné pojištění 

přesáhlo 38 040 Kč ročně. 

 

Slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti může 

uplatnit poplatník pouze, pokud nemá manželka (manžel) svůj vlastní příjem nebo 

pokud tento příjem za zdaňovací období nepřesáhl částku 68 000 Kč (do 31. 12. 2008 

činila tato částka hodnotu pouze 38 040 Kč). V § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP je následně 

uvedeno, co není zahrnuto do pojmu vlastní příjem manželky (manžela). 

Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tj. průkazu mimořádných výhod 

III. stupně (zvlášť  těžké postižení s potřebou průvodce), částka slevy na dani se zvyšuje 

na dvojnásobek, tj. v letech 2006, 2007 na částku 8 400 Kč, od 1. 1. 2008 na částku 

49 680 Kč.  

 

Poplatník, který je nerezidentem dle § 2 odst. 3 ZDP může uplatnit slevy na dani dle § 

35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP (tj. všechny slevy na dani, nahrazující nezdanitelné 

části základu daně kromě slevy na poplatníka), pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na 

území ČR dle § 22 ZDP činí alespoň 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které 

nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo jsou zdaňovány srážkou dle 

zvláštní sazby daně, a to formou DAP. 

 

3.2.8 Daňové zvýhodnění 

Poplatník má kromě slev na dani nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s ním v jedné domácnosti dle § 35c ZDP, pokud však neuplatňuje slevu na dani podle 

§ 35a nebo § 35b ZDP. O toto daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou dle § 16 ZDP, 

případně sníženou dle § 35 a § 35ba ZDP. Do 31. 12. 2007 mohl daňové zvýhodnění 

uplatnit do výše 6 000 Kč za rok, od účinnosti novely ZDP k 1. 1. 2008 byla tato částka 

navýšena na 10 680 Kč za rok. Od účinnosti novely ZDP (zákonem č. 326/2009 Sb.) 
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k 24. 9. 2009 mohou poplatníci za ZO let 2010 a následujících uplatnit daňové 

zvýhodnění ve výši 11 604 Kč. 

 

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:65 

• slevy na dani, tj. do výše daňové povinnosti za příslušné ZO, 

• daňového bonusu v případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daňová 

povinnost za příslušné ZO, 

• slevy na dani a daňového bonusu. 

 

Daňový bonus může poplatník využít, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč ročně, 

maximálně však do 31. 12. 2007 do výše 30 000 Kč za rok a od novely ZDP 

od 1.1 . 2008 do výše 52 200 Kč za rok.  

Další podmínky uplatnění daňového zvýhodnění jsou uvedeny v § 35c ZDP, např. kdo 

se pro účely ZDP považuje za vyživované dítě. Podmínky uplatnění daňového 

zvýhodnění u daňového nerezidenta dle § 2 odst. 3 ZDP jsou stejné jako u slev na dani. 

Pokud v jedné domácnosti vyživuje dítě více poplatníků, může daňové zvýhodnění 

uplatnit ve ZO pouze jeden z nich, což plyne z § 35c odst. 9 ZDP. 

 

3.2.9 Minimální základ daně 

V letech 2006 a 2007 byl v § 7c ZDP uveden minimální základ daně. Šlo o opatření, 

které uvádělo, že poplatníci s příjmy z podnikání dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) ZDP 

museli mít základ daně ve výši alespoň 50 % částky, která se stanovila dle § 7c odst. 1 

ZDP a zaokrouhlovala se na celé stokoruny dolů. Tento základ daně se nesnižoval 

o položky odčitatelné od základu daně. 

Dále bylo uvedeno, na které osoby se minimální základ daně nevztahoval, 

např. na poplatníky, kteří zahájili nebo ukončili ve ZO podnikatelskou činnost, 

na poplatníky, kterým byla stanovena daň paušální částku (dle § 7b ZDP). 

 

Existence minimálního základu daně byla ale velice kontroverzní, protože v mnoha 

případech způsobovala větší daňové břemeno pro drobné podnikatele s nízkými příjmy. 

                                                 
65 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2008: praktický průvodce. 4. vyd.  
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2008. ISBN 80-247-2536-9, s. 51. 
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Poplatníci byli povinni uhradit určitou výši daně i přesto, že jejich skutečný základ daně 

byl nižší nebo dokonce poplatník za ZO vykázal ztrátu.66 

Novelou ZDP účinnou 1. 1. 2008 se minimální základ daně ruší, protože ztrácí svůj 

původní význam a při uplatnění zvýšených slev na dani by výsledná daň byla vždy 

nulová.67 

 

3.3 Výběr daně na základě daně stanovené paušální částkou68 

Daň stanovenou paušální částkou mohou uplatnit poplatníci daně z příjmů fyzických 

osob z podnikání se splněním podmínek dle § 7b ZDP, tj.:69 

• mají příjmy (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných 

zvláštní sazbou daně) dle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) ZDP včetně úroků z vkladů 

na běžném účtu, který je určen k podnikání poplatníka, 

• provozují svou podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob 

(s výjimkou činnosti, kterou poplatník provozuje za spolupráce druhého 

z manželů), 

• roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících třech ZO nepřesáhla 

5 000 000 Kč,  

• podají žádost příslušnému správci daně nejpozději do 31. 1. běžného ZO. 

 

Výši daně paušální částkou určí správce daně v závislosti na výši předpokládaných 

zdanitelných příjmů a na výši předpokládaných výdajů, nejméně však ve výši výdajů 

stanových procentem z příjmů dle § 7 ZDP. Dále § 7c odst. 3 ZDP uvádí, co se rovněž 

do předpokládaných příjmů a výdajů zahrnuje, např. příjmy z prodeje majetku, který byl 

vložen do obchodního majetku, výše rezervy, vytvořené na základě zákona č. 593/1992 

Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

                                                 
66 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2007. 
ISBN 80-7208-648-1, s. 16. 
67 Tamtéž, s. 16. 
68 Ve zdaňovacích obdobích 2006 – 2010 nedošlo k výrazným změnám v této oblasti zdanění poplatníků 
daně z příjmů fyzických osob. 
69 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: praktický průvodce. 2. vyd. 
Praha: GRADA Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1577-5, s. 125. 
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Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a výdaji správce daně vypočte daň sazbou dle 

§ 16 ZDP. Vypočtená daň se dále sníží o předpokládanou slevu na dani dle § 35ba ZDP 

a o daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP, kde však nemá poplatník nárok na uplatnění 

daňového bonusu. Výsledná daňová povinnost činí nejméně 600 Kč za ZO.  

Daň stanovenou paušální částkou po projednání s poplatníkem stanoví správce daně 

do 15. 5. běžného ZO a je splatná nejpozději do 15. 12. běžného ZO. 

 

Jestliže poplatník vykáže v průběhu ZO příjmy z § 6, § 7 odst. 2, § 8 – 10 ZDP v úhrnné 

výši přesahující 6 000 Kč, než při stanovení daně paušální částkou předpokládal, je 

povinen po skončení ZO podat řádné DAP, což plyne z § 7b odst. 5. Zaplacenou daň 

paušální částkou započte na výslednou daňovou povinnost. Podáním tohoto DAP se 

rozhodnutí o paušální dani ruší. Správce daně může paušální daň stanovit i na více ZO, 

nejdéle však na 3. 
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4 DAŇOVÁ POVINNOST VYBRANÝCH DAŇOVÝCH 

POPLATNÍKŮ 

Následující část bakalářské práce obsahuje tři modelové situace daňových poplatníků – 

daňových rezidentů České republiky dle § 2 odst. 2 ZDP, kteří pobírali v letech 2006 až 

2009 pouze příjmy dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP (tj. příjmy z podnikání ze živnosti). 

Informace o poplatnících, tj. jména, osobní údaje, jsou fiktivní a slouží k znázornění 

vývoje daňové povinnosti poplatníků. 

K možnému porovnání vývoje jejich daňové povinnosti je nutné určit pevná kritéria 

ke všem poplatníkům. Ve třech modelových situacích je již stanoven základ daně, 

tj. příjmy snížené o výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

dle § 24 ZDP, o nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP a o položky odčitatelné 

od základu daně dle § 34 ZDP, který byl v období let 2006 až 2009 neměnný. 

Ve stanoveném základu daně není zohledněn vliv inflace působící v daném období ani 

změny ve výdajích (nákladech) dle § 24 a § 25 ZDP, které nabyly účinnosti 1. 1. 2008 

(tj. vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné sociální a zdravotní pojistné 

hrazené poplatníkem). 

Vývoj zdanění poplatníků pobírajících příjmy dle § 7 ZDP v období roku 2006 až 2009 

je proto vhodné ukázat na třech modelech poplatníků, u nichž je velikost základu daně 

stanovena podle daňových pásem, kterými byl při výpočtu daně rozdělen základ daně 

při progresivním zdanění v letech 2006 a 2007. Budou tedy sledovány 3 modelové 

situace poplatníků s: 

• nízkým základem daně ve výši 80 000 Kč (vybrán z 1. pásma z intervalu 

od 0 do 121 200 Kč), 

• průměrným základem daně ve výši 226 200 Kč (vybrán z 2. a 3. pásma 

z intervalu od 121 200 do 331 200 Kč), 

• vysokým základem daně ve výši 430 000 Kč (vybrán ze 4. pásma z intervalu 

od 331 200 Kč a více). 

 

Žádný z poplatníků nepobírá během sledovaného období let 2006 až 2009 starobní 

důchod z důchodového pojištění dle zákona o důchodovém pojištění nebo 



 50 

ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, tzn. že všichni poplatníci mohou 

ve sledovaných ZO uplatnit slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.  

Každý poplatník v následujících modelových situací žije ve společné domácnosti se 

svou manželkou, která je na mateřské dovolené a nepobírá během sledovaného období 

let 2006 až 2009 vlastní příjem, a vyživuje jedno dítě. 

 

Jsou sledovány dva možné postupy výpočtu daňové povinnosti poplatníků: 

• poplatník nevyužije možnosti uplatnit slevu na dani na manželku a daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě, 

• poplatník uplatní slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě. 

 

Pro srovnání daňových povinností poplatníků v modelových situacích nejsou započteny 

zálohy na daň z příjmů dle § 38a ZDP do daňové povinnosti poplatníků, jejichž poslední 

známá daňová povinnost přesáhla hodnotu 30 000 Kč. 

 

4.1  Poplatník s nízkým základem daně 

Poplatník Petr Horal provozuje na základě živnostenského oprávnění průvodcovskou 

činnost horskou, tj. vázanou živnost dle Přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, již od roku 2005 v Peci pod Sněžkou. Narodil se v Hradci 

Králové 28. listopadu 1979 (RČ 791126/0100) a nyní žije se svou manželkou Martinou 

Horalovou a dcerou Terezou Horalovou, narozenou 12. prosince 2005 

(RČ 051212/0200), v Peci pod Sněžkou (Pec pod Sněžkou 21, 542 21 Trutnov). Paní 

Horalová je od roku 2005 na mateřské dovolené a od tohoto roku nepobírá vlastní 

příjmem. 

 

Podle základu daně ve výši 80 000 Kč, který byl vybrán z prvního daňového pásma 

z intervalu od 0 do 121 200 Kč, je v následujících tabulkách naznačen postup výpočtu 

daňové povinnosti Petra Horala dle znění ZDP vždy za ZO, za které byl daný základ 

daně zjištěn. V Tabulce 5 je ukázán postup, který by poplatník uplatnil, kdyby nevyužil 

možnosti slevy na manželku (dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP) a daňového zvýhodnění 
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na vyživované dítě (dle § 35c odst. 1 ZDP). V Tabulce 6 je znázorněn výpočet daňové 

povinnosti Petra Horala s využitím slev i daňového zvýhodnění. 

 
Tabulka 5: Daňová povinnost Petra Horala s nevyužitím slevy na manželku a 

daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 

Poplatník 1 - Petr Horal 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně  80 000  80 000 

Daň (dle § 16 ZDP)   9 600  12 000 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-)   2 400       0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tabulka 6: Daňová povinnost Petra Horala s využitím slevy na manželku a 

daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 

Poplatník 1 - Petr Horal 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně  80 000  80 000 

Daň (dle § 16 ZDP)   9 600  12 000 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP)   4 200  24 840 

Daň po slevách       0       0 

Daňové zvýhodnění (§ 35c odst. 1 ZDP)   6 000  10 680 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-) -  6 000 - 10 680 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení výsledků 

V letech 2006 a 2007 byla poplatníkovi vyčíslena daň progresivní sazbou 12 % podle 

velikosti základu daně z prvního daňového pásma dle § 16 ZDP ve výši 9 600 Kč. 

Změnou ZDP účinnou k 1. 1. 2008 byla zavedena jednotná sazba daně 15 % 

a sledovanému poplatníkovi za zdaňovací období roku 2008 a 2009 vzrostla daň 

(před uplatněním slev a daňového zvýhodnění) o 2 400 Kč. Daň tedy za ZO let 2008 

a 2009 činila 12 000 Kč. 
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Pro účely kompenzace negativního dopadu zavedení jednotné sazby účinné 

od 1. 1. 2008 pro poplatníky s nízkými příjmy byly navýšeny hodnoty slev na dani 

a daňového zvýhodnění.  

Pokud by podle Tabulky 5 Petr Horal nevyužil slevy na manželku a daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě, musel by odvést příslušnému správci daně za zdaňovací 

období roku 2006 a 2007 daň ve výši 2 400 Kč. Za zdaňovací období roku 2008 a 2009 

by byla však jeho daňová povinnost nulová, protože by došlo již k výše zmíněnému 

navýšení slev (v tomto případě konkrétně slevy na poplatníka). 

V Tabulce 6 je naznačen postup, kdy poplatník využil se splněním podmínek dle ZDP 

možnosti slevy na manželku a daňového zvýhodnění. Jeho daňová povinnost vykázaná 

za ZO roku je ve sledovaném období let 2006 - 2009 nulová a má právo u správce daně 

žádat o vrácení daňového bonusu za ZO roku 2006 a 2007 ve výši 6 000 Kč, za ZO let 

2008 a 2009 ve výši 10 680 Kč. 

 

Závěr 

Z výše uvedeného plyne, že výrazná změna ZDP provedená reformou účinnou 

k 1. 1. 2008 poplatníky pobírající nízké příjmy dle § 7 ZDP sice znevýhodnila, protože 

jim zvýšila daň vypočtenou dle § 16 ZDP (zvýšila se sazba z 12 % na 15 %), na druhou 

stranu ale díky navýšení slev na dani a daňového zvýhodnění umožnila snížit tuto daň 

a uplatnit vyšší daňový bonus plynoucí z rozdílu daně po slevách a daňového 

zvýhodnění. 

Od účinnosti ZDP k 1. 1. 2008 byla však zavedena významná změna v uplatňování 

výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 ZDP. Došlo 

k vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, 

které za sebe platí a odvádí poplatník. Toto povinné pojistné je nedaňovým výdajem dle 

§ 25 odst. 1 písm. g) ZDP, a proto jej nelze využít ke snížení základu daně poplatníka. 

O tuto výraznou částku se tedy zvyšuje základ daně k výpočtu daně příslušnou sazbou 

daně dle § 16 ZDP. 
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4.2 Poplatník s průměrným základem daně 

Poplatník Jan Novák poskytuje služby opravy silničních vozidel na základě 

živnostenského oprávnění (dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání) v Pardubicích od roku 2000. Narodil se v Pardubicích 12. ledna 1980 

(RČ 800112/1000) a společně se svou manželkou Lucií Novákovou, která je od roku 

2004 na mateřské dovolené, a synem Petrem Novákem, narozeným 6. června 2004 

(RČ 040606/2000), žijí v Pardubicích (Husova 555, 530 02 Pardubice). 

 

Pomocí průměrného základu daně ve výši 226 200 Kč, který byl zjištěn pomocí 

prostého aritmetického průměru z druhého a třetího daňového pásma z intervalu 

od 121 200 Kč do 331 200 Kč, je v následujících tabulkách naznačen postup výpočtu 

daňové povinnosti poplatníka Jana Nováka dle znění ZDP vždy za ZO, za které byl 

daný základ daně zjištěn. V Tabulce 7 je ukázán postup, který by poplatník uplatnil, 

kdyby nevyužil možnosti slevy na manželku (dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP) 

a daňového zvýhodnění na vyživované dítě (dle § 35c odst. 1 ZDP). V Tabulce 8 je 

znázorněn výpočet daňové povinnosti Jana Nováka s využitím slev i daňového 

zvýhodnění. 

 
Tabulka 7: Daňová povinnost Jana Nováka s nevyužitím slevy na manželku a 

daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 

Poplatník 2 - Jan Novák 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně 226 200 226 200 

Daň (dle § 16 ZDP)  34 962  33 930 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-)  27 762   9 090 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 8: Daňové zvýhodnění Jana Nováka s využitím slevy na manželku a 
daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 

 

Poplatník 2 - Jan Novák 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně 226 200 226 200 

Daň (dle § 16 ZDP)  34 962  33 930 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP)   4 200  24 840 

Daň po slevách  23 562       0 

Daňové zvýhodnění (§ 35c odst. 1 ZDP)   6 000  10 680 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-)  17 562 - 10 680 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení výsledků 

U poplatníka Jana Nováka nedošlo k výrazné změně velikosti daně, zjištěné dle § 16 

ZDP (vypočtená daň klesla z 34 962 Kč za ZO 2006 a 2007 na 33 930 Kč za ZO 2008 

a 2009). 

Změna sazby daně v roce 2008 však velikost daně poplatníků, jejichž základ daně se 

pohyboval ve výše uvedeném intervalu druhého a třetího pásma, ovlivnila kolísavě. 

Platilo, že čím vyšší základ daně poplatník při neměnných podmínkách 

(tj. bez zohlednění vlivu inflace) vykázal ve svém DAP, tím pozitivnější byla pro tohoto 

poplatníka změna sazby daně dle § 16 ZDP účinná k 1. 1. 2008. Kdyby poplatník Jan 

Novák vykázal ve svém DAP základ daně v nižší výši např. 205 000 Kč, vypočtená daň 

za ZO let 2008 a 2009 by byla vlivem změny sazby daně vyšší než daň vypočtená 

za ZO let 2006 a 2007, což je znázorněno v následující Tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Výše daně dle § 16 ZDP Jana Nováka ze základu daně 205 000 Kč 
v letech 2006 – 2009 

 

Poplatník 2 - Jan Novák 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně 205 000 205 000 

Daň (dle § 16 ZDP)  30 466  30 750 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě výsledků Tabulky 7 pokud by poplatník Jan Novák nevyužil slevy 

na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě činila by jeho výsledná daňová 

povinnost 27 762 Kč za ZO let 2006 a 2007 a 9 090 Kč za ZO let 2008 a 2009. Pokles 

daňové povinnosti poplatníka až o 2/3 byl vyvolán několikanásobným zvýšením slevy 

na poplatníka  

V situaci, kdy by Jan Novák ve svém DAP uplatnil slevu na manželku a daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě, odváděl by příslušnému správci daně daň ve výši 

17 562 Kč za ZO let 2006 a 2007. Vlivem navýšení slev a daňového zvýhodnění by měl 

poplatník naopak za ZO let 2008 a 2009 právo žádat správce daně o vrácení daňového 

bonusu ve výši 10 680 Kč. 

 

Závěr 

Daň poplatníků, u kterých se velikost základu daně pohybovala v intervalu 

od 121 200 Kč do 331 200 Kč v druhém a třetím daňovém pásmu progresivního zdanění 

účinného do 31. 12. 2007, změna sazby daně dle § 16 ZDP příliš neovlivnila. Výrazný 

vliv ale na zdanění těchto poplatníků činil nárůst slev na dani a daňového zvýhodnění. 

Avšak stejně jako u poplatníků s nízkým základem daně byl pokles sazby daně, zvýšení 

slev na dani a daňového zvýhodnění kompenzován nemožností si uplatnit ve výdajích 

(nákladech) na dosažení, zajištění a udržení příjmů výdaje (náklady) vynaložené 

na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

 

4.3 Poplatník s vysokým základem daně 

Poplatník Tomáš Svoboda podniká v oboru zlatnictví a klenotnictví na základě 

živnostenského oprávnění, tj. vykonává řemeslnou živnost dle Přílohy č. 1 k zákonu 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, již od roku 1997 v Brně. Narodil se v Brně 

18. listopadu 1961 (RČ 610518/0001) a nyní žije se svou manželkou Andreou 

Svobodovou, která je v současné době na mateřské dovolené, a  dcerou Annou 

Svobodovou, narozenou 25. srpna 2001 (RČ 015825/2222), v Kuřimi (Zahradní 82, 

664 34 Kuřim). 

Během zdaňovacích období let 2006 až 2009 vyčíslil neměnný základ daně ve výši 

430 000 Kč. 
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V následujících tabulkách je naznačen postup výpočtu daňové povinnosti Tomáše 

Svobody dle znění ZDP vždy za ZO, za které byl daný základ daně zjištěn. V Tabulce 

10 je znázorněn výpočet daňové povinnosti poplatníka bez využití daňového 

zvýhodnění na vyživované děti (dle § 35c odst. 1 ZDP), naopak v Tabulce 11 využil 

daňového zvýhodnění a snížil tak svou výslednou daňovou povinnost. 

 

Tabulka 10: Daňová povinnost Tomáše Svobody s nevyužitím slevy na manželku a 
daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 

 

Poplatník 3 - Tomáš Svoboda 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně 430 000 430 000 

Daň (dle § 16 ZDP)  92 828  64 500 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-)  85 628  39 660 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 11: Daňová povinnost Tomáše Svobody s využitím slevy na manželku a 
daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 

 

Poplatník 3 - Tomáš Svoboda 2006, 2007 2008, 2009 

Základ daně 430 000 430 000 

Daň (dle § 16 ZDP)  92 828  64 500 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP)   7 200  24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP)   4 200  24 840 

Daň po slevě  81 428  14 820 

Daňové zvýhodnění (§ 35c odst. 1 ZDP)   6 000  10 680 

Výsledná daňová povinnost (+), daňový bonus (-)  75 428   4 140 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení výsledků 

Tomáš Svoboda je poplatníkem s vysokými příjmy a vykazuje základ daně 

nad 331 200 Kč, proto je daň za zdaňovací období let 2006 a 2007 vyčíslena jako součet 

částky 61 212 Kč a 32 % z rozdílu základu daně a 331 200 Kč. Daň ještě nesnížená 

o slevy či daňové zvýhodnění by tedy činila při progresivním zdanění 92 828 Kč. 
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Následnou daňovou reformou účinnou k 1. 1. 2008 a zavedením jednotné 15% sazby 

daně se až o 1/3 poplatníkovi snížila daň vypočtená dle § 16 ZDP. Za ZO let 2008 

a 2009 by tedy poplatník se základem daně ve výši 430 000 Kč vyčíslil daň ve výši 

64 500 Kč. 

Stejně jako u poplatníků Petra Horala a Jana Nováka byl udělán rozbor daňové 

povinnosti Tomáše Svobody ve dvou situacích – s nevyužitím a s využitím slevy 

na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. 

Jestliže poplatník nevyužije slevy na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované 

dítě je daň vypočtená dle § 16 ZDP snížena pouze o slevu na poplatníka. Za ZO let 

2006 a 2007 by byl Tomáš Svoboda povinen odvést příslušnému správci daně daň 

ve výši 85 628 Kč, za zdaňovací období let 2008 a 2009 by tato částka byla pouze 

poloviční a činila by 39 660 Kč. Pokles výsledné daňové povinnost byl způsoben jak 

zavedením jednotné sazby daně, tak i několikanásobným navýšením slevy na dani 

na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP. 

Pokud poplatník Tomáš Svoboda využije slevy na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) 

a daňového zvýhodnění dle § 35c na vyživované dítě sníží se mu daňová povinnost 

za rok 2006 a 2007 na částku 75 428 Kč. Uplatní-li toto daňové zvýhodnění 

i v následujících ZO, tj. v letech 2008 a 2009, sníží se jeho daňová povinnost pouze 

na částku 4 140 Kč. 

 

Závěr 

Podstatnou změnou ve vývoji daňové povinnosti poplatníků s vysokými příjmy byla 

daňová reforma účinná k 1. 1. 2008. Zavedením jednotné sazby daně, navýšením slev 

na dani a daňového zvýhodnění, tak výrazně (až několikanásobně) klesla jejich daňová 

povinnost. U těchto poplatníků byla tedy daňová reforma úspěšná, což je patrné z výše 

uvedené modelové situace poplatníka Tomáše Svobody. 

Stejně jako ve výše uvedených modelových situacích poplatníků Petra Horala a Jana 

Nováka i u tohoto poplatníka došlo k vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na všeobecné zdravotní pojištění. O tyto nedaňové výdaje se zvýší základ daně 

k výpočtu daně dle § 16 ZDP ve ZO let 2008 a 2009 v porovnání se ZO let 2006 a 2007. 
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4.4 Porovnání poplatníků z modelových situací 

Daň vypočtenou dle § 16 ZDP a výslednou daňovou povinnost poplatníků 

ve sledovaném období let 2006 až 2009 ovlivnila nejvíce daňová reforma účinná 

k 1. 1. 2008, kdy zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů došlo 

k výrazným změnám ZDP. Mezi nejpodstatnější změny patří změna sazby daně v § 16 

ZDP a značný nárůst slev na dani uvedených v § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění 

uvedeného v § 35c. 

 

4.4.1 Vliv daňové reformy 2008 na velikost daně poplatníků 

Zavedením jednotné sazby daně k 1. 1. 2008 se výrazně změnila velikost daně 

poplatníků, jejichž základ daně byl za ZO do 31. 12. 2007 zdaňován progresivní sazbou 

daně. 

Poplatníci, kteří vykázali nižší příjmy (tj. velikost jejich základu daně se pohybovala 

v prvním pásmu progresivního zdanění), vyčíslili daň dle § 16 ZDP za ZO let 2008 

a 2009 vyšší než za ZO let 2007 a 2006. Navýšení daně bylo způsobeno růstem sazby 

daně z původních 12 % na 15 %. Tato situace je znázorněna na modelovém 

poplatníkovi 1 Petru Horalovi v Grafu 3. 

Naopak poplatníkům, kteří za sledované období 2006 – 2009 pobírali vysoké příjmy 

(velikost základu daně se pohybovala ve čtvrtém pásmu progresivního zdanění), se daň 

dle § 16 ZDP za ZO let 2008 a 2009 výrazně snížila oproti ZO let 2007 a 2006. Před 

zavedením jednotné sazby daně tito poplatníci platili dle § 16 ZDP daň jako součet 

částky 61 212 Kč a 32 % z rozdílu základu daně a 331 200 Kč. Za ZO let 2008 a 2009 

činí daň pouze 15 % ze základu daně. Tato situace je znázorněna na modelovém 

poplatníkovi 3 Tomáši Svobodovi v Grafu 3. 
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Daň dle § 16 ZDP ve třech modelových situacích poplatníků v letech 
2006 - 2009 (v Kč)
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Graf 3: Daň dle § 16 ZDP ve třech modelových situacích poplatníků v letech  
2006 - 2009 (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Dle Grafu 3 je možné porovnat tři modelové situace poplatníků. Z grafu lze odvodit, že 

čím vyšší základ daně poplatník vykázal ve svém DAP, tím příznivější pro něj bylo 

zrušení progresivního zdanění a zavedení jednotné sazby daně. Pokud je tedy základ 

daně poplatníků neměnný (tj. není zohledněn vliv inflace ani nemožnost uplatnit ve 

výdajích zákonné pojištění poplatníka), mají poplatníci s vysokým základem daně 

výrazně nižší daň dle § 16 ZDP za ZO let 2008 a následujících oproti ZO 

předcházejícím roku 2008. Naopak platí, že pokud poplatník vykáže ve svém DAP 

nízký základ daně, bude daň dle § 16 ZDP za ZO let 2008 a následujících vyšší oproti 

ZO předcházejícím zavedení jednotné sazby daně. 

 

4.4.2 Vliv daňové reformy 2008 na daňovou povinnost poplatníků 

Samotné zavedení jednotné sazby daně by však znevýhodnilo poplatníky s nízkými 

příjmy (tj. se základem daně pohybujícím se v intervalu prvního daňového pásma). 

Proto účinností ZDP k 1. 1. 2008 byly navýšeny slevy na dani dle § 35ba ZDP a daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP. 

Ve třech modelových situacích byla sledována daňová povinnost poplatníků, vypočtená 

ve dvou variantách. V první variantě byla vyčíslena daňová povinnost bez využití slevy 
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na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě a ve druhé variantě jsou sleva 

a daňové zvýhodnění již uplatněny. 

 

Neuplatnil-li poplatník ve svém DAP slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě, snížil daň dle § 16 ZDP pouze o slevu na poplatníka dle 

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP. Daňovou reformou v roce 2008 se změnila částka slevy 

na poplatníka z 7 200 Kč na 24 840 Kč.  

 

Daňová povinnost modelových poplatníků bez využití slevy 
na manželku a daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč)
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Graf 4: Daňová povinnost modelových poplatníků bez využití slevy na manželku 
a daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Grafu 4 je zobrazena daňová povinnost modelových poplatníků, kteří uplatnili slevu 

na poplatníka, ale neuplatnili slevu na manželku a daňové zvýhodnění. Poplatníci 

s nízkými příjmy (tj. jejich základ daně se pohybuje v prvním daňovém pásmu 

progresivního zdanění) díky vyšší slevě na poplatníka snížili daň za ZO let 2008 

a následujících na nulu, protože sleva na dani převyšuje výši daně vypočtené dle § 16 

ZDP. Růst slevy na dani na poplatníka příznivě ovlivnila také poplatníky s průměrnými 

a vysokými příjmy (tj. poplatníky, jejichž základ daně se pohybuje v druhém až čtvrtém 

daňovém pásmu progresivního zdanění) a snížila tím jejich daňovou povinnost. 
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Poplatníci v modelových situacích mohou od daně vypočtené dle § 16 ZDP odečíst 

kromě slevy na poplatníka slevu na manželku bez vlastních příjmů dle § 35ba odst. 1 

písm. b) ZDP a daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP. S účinností ZDP 

od 1. 1. 2008 je sleva na manželku navýšena z původních 4 200 Kč na 24 840 Kč 

a daňové zvýhodnění vzrostlo z původních 6 000 Kč na jedno vyživované dítě 

na 10 680 Kč (za ZO 2010 bude možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč). 

 

Daňová povinnost modelových poplatníků s využitím slevy 
na manželku a daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč)
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Graf 5: Daňová povinnost modelových poplatníků s využitím slevy na manželku 
a daňového zvýhodnění v letech 2006 - 2009 (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Grafu 5 je znázorněna situace, kdy vybraní modeloví poplatníci kromě slevy 

na poplatníka využijí ke snížení své daňové povinnosti se splněním podmínek dané 

ZDP slevy na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Poplatníci 

s nízkým základem daně (tj. poplatník 1 Petr Horal) neodvádí ve sledovaném období let 

2006 – 2009 příslušnému správci daně žádnou daň a naopak mají právo zažádat 

o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob, který vznikl uplatněním daňového 

zvýhodnění. Nárůst přeplatku na dani u těchto poplatníků byl způsoben změnou částky 

daňového zvýhodnění účinnou k 1. 1. 2008. 
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Poplatníci, jejichž základ daně se pohybuje v druhém a třetím pásmu progresivního 

zdanění (tj. poplatník 2 Jan Novák), měli za ZO let 2006 a 2007 daňovou povinnost 

a museli odvést příslušnému správci daně daň. Několikanásobným nárůstem slev 

na poplatníka a slevy na manželku se těmto poplatníkům za ZO let 2008 a 2009 snížila 

daňová povinnost na nulu a díky daňovému zvýhodnění vykázali daňový bonus (tedy 

přeplatek na dani), který jim na základě žádosti může příslušný správce daně vrátit. 

Díky změnám ZDP účinným od 1. 1. 2008 došlo k výraznému poklesu daňové 

povinnosti za ZO let 2008 a následujících i u poplatníků s vysokým základem daně 

(tj. poplatník 3 Tomáš Svoboda). 

 

4.4.3 Vliv daňové reformy 2008 na efektivní daňovou sazbu 

Jednotná 15% sazba daně dle § 16 ZDP, která nabyla účinnosti 1. 1. 2008, nahradila 

sazby progresivního zdanění příjmů fyzických osob. Široká veřejnost však místo pojmu 

jednotná sazba daně používala mylně pojem „rovná daň“. Jednotnou sazbu daně však 

nelze zaměňovat s pojmem rovná daň, protože skutečná míra zdanění příjmů poplatníka 

nebude nikdy dosahovat 15 %, jestliže ve výpočtu daňové povinnosti budou uplatněny 

daňové úlevy (tj. nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky od základu 

daně) a daňové slevy.70 

 

V Příloze 1 jsou vyčísleny hodnoty skutečné míry zdanění (tj. ukazatel ETR) 

u poplatníků, jejichž příjmy se za ZO pohybovaly v intervalu od 0 do 500 000 Kč. 

V tabulce jsou uvedeny i příjmy a efektivní daňová sazba modelových poplatníků Petra 

Horala, Jana Nováka a Tomáše Svobody, jejichž základ daně (tj. hrubý příjem, 

ze kterého je daňová povinnost počítána) nezahrnuje nezdanitelné části základu daně ani 

odčitatelné položky od základu daně. 

 

Z tabulky v Příloze 1 je možné vyčíst, že pokud neuplatní poplatník žádné nezdanitelné 

části základu daně ani odčitatelné položky od základu dani a neuplatní-li ani slevy 

                                                 
70 ŠIROKÝ, J. Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů „rovná daň“ a „ekologické daně“. In 
Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze [online]. Praha: 
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, 2008, poslední aktualizace 7. 8. 2008 
[2010-04-30]. Dostupné na: <http://kvf.vse.cz/download.php?sekce=7>, s. 3. 
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na dani, činí míra jeho daňového zatížení 15 %. Avšak vlivem daňových úlev a slev 

na dani, klesá skutečná míra daňového zatížení poplatníka. 

V modelovém příkladu Petra Horala, jehož základ daně je nízký a činí 80 000 Kč, již 

uplatněním slevy na dani na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, klesá míra jeho 

skutečného daňového zatížení na nulu. Druhý modelový poplatník Jan Novák, jehož 

základ daně činí 226 000 Kč (v tomto případě nejsou uplatněny v základu daně 

nezdanitelné části základu daně), je skutečně zatížen daní přibližně 4 %, uplatní-li slevu 

na poplatníka. Jestliže uplatní dále slevu na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP 

klesá jeho daňové zatížení stejně jako u poplatníka Petra Horala na nulu. 

U třetího modelového poplatníka Tomáše Svobody, jehož základ daně činí 430 000 Kč, 

činí míra jeho skutečného daňového zatížení přibližně 9,22 %, uplatní-li slevu 

na poplatníka. Jestliže uplatní dále slevu na manželku, klesá skutečná míra zdanění 

tohoto poplatníka přibližně na 3,45 %. S uplatněním daňového zvýhodnění 

na vyživované dítě dle § 35c ZDP činí procento skutečného daňového zatížení tohoto 

poplatníka přibližně 0,96 %. 

V následujícím Grafu 6 je možné porovnat změnu efektivní daňové sazby s růstem 

základu daně, neupraveného o daňové úlevy ani slevy na dani. 

 

Efektivní daňová sazba při 15% jednotné sazbě daně dle § 16 ZDP 
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Graf 6: Efektivní daňová sazba při 15% jednotné sazbě daně dle § 16 ZDP za ZO 
roku 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě uvedené tabulky v Příloze 1 a Grafu 6 je možné potvrdit, že díky existenci 

slevy na dani na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a), kterou může poplatník uplatnit 

bez podmínek ve svém DAP, nemůže nikdy efektivní daňová sazba dosáhnout 

nominální 15% sazby daně dle § 16 ZDP. 
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5 OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI 

POPLATNÍKA 

V následující kapitole je podáván návrh optimalizace daňové povinnosti poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob, který pobírá příjmy z podnikání a z jiné SVČ dle § 7 

ZDP. Daňová povinnost vybraného modelového poplatníka s průměrným základem 

daně – Jana Nováka již byla analyzována v kapitole 4.2. V této kapitole jsou uvedeny 

zásadní informace, které jsou potřeba ke správnému a optimálnímu určení daňové 

povinnosti poplatníka a k vyhotovení daňového přiznání, které je uvedeno 

v Příloze č. 2.  

 

Informace o poplatníkovi 

Poplatník Jan Novák poskytuje služby opravy silničních vozidel na základě 

živnostenského oprávnění (dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání) v Pardubicích od roku 2000. 

Narodil se v Pardubicích 12. ledna 1980 (RČ 800112/1000) a společně se svou 

manželkou Lucií Novákovou (RČ 805828/3000), která je od roku 2004 na mateřské 

dovolené, a synem Petrem Novákem, narozeným 6. června 2004 (RČ 040606/2000), žijí 

v Pardubicích (Husova 555, 530 02 Pardubice). 

Na základě podkladů z daňové evidence vykázal poplatník dílčí základ daně z příjmů 

dle § 7 ZDP ve výši 252 650 Kč.71 

Jiné příjmy (např. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle § 6 ZDP) poplatník 

za ZO roku 2009 nepobíral. 

Od roku 2004 provádí rekonstrukci rodinného domu po svých prarodičích. 

Na financování bytových potřeb (tj. rekonstrukci rodinného domu) uzavřel s obchodní 

bankou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, který pravidelně s měsíčními úroky 

splácí. Za ZO roku 2009 zaplatil na úrocích z hypotečního úvěru celkově 2 400 Kč. 

                                                 
71 Z důvodů rozsáhlosti tématu daňové evidence a problematiky povinného pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
není v bakalářské práci naznačen postup výpočtu dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. Proto také 
není zahrnuta do příloh bakalářské práce povinná Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 
která je potřebná pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné SVČ. 
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S penzijním fondem má poplatník již od roku 2000 uzavřenou smlouvu o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem. Za ZO roku 2009 poplatník zaplatil na příspěvcích 

na své penzijní připojištění se státním příspěvkem celkovou částku 18 000 Kč. 

Od roku 2003 platí Jan Novák pojistné na své soukromé životní pojištění dle pojistné 

smlouvy uzavřené s pojišť ovnou. V ZO roku 2009 zaplatil pojistné v úhrnné výši 

12 000 Kč. 

Případný přeplatek na dani z příjmů fyzických osob žádá poplatník vrátit od příslušného 

správce daně převodem na účet č. 123456789/0300.  

 

Daňová optimalizace Jana Nováka za ZO roku 2009 

Dílčí základ daně, který dle daňové evidence vykázal Jan Novák činí 252 650 Kč. 

Žádné jiné příjmy poplatník nepobíral, proto tento dílčí základ daně je současně 

celkovým základem daně poplatníka. 

Snížit tento základ daně může poplatník o nezdanitelné části základu daně dle § 15 

ZDP. Dle potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto 

úvěrů může základ daně snížit o částku 2 400 Kč dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP. Dále může 

snížit základ daně dle potvrzení o zaplacených částkách na penzijním připojištění 

o částku 12 000 Kč dle § 15 odst. 5 ZDP a dle potvrzení o zaplacených částkách 

na soukromé životní pojištění o částku 12 000 Kč dle § 15 odst. 6 ZDP. 

Upravený základ daně o nezdanitelné části základu daně je nutné zaokrouhlit na celá sta 

Kč dolů a dle tohoto zaokrouhleného základu daně vyčíslit daň dle § 16 ZDP. 

Manželka Lucie Nováková je ve ZO roku 2009 bez vlastních příjmů, a proto kromě 

základní slevy na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP může uplatnit Jan Novák 

slevu na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. O tyto slevy se sníží daň vypočtená 

dle § 16 ZDP. 

Dále může uplatnit Jan Novák daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP.  

Výpočet daňové povinnosti poplatníka Jana Nováka za ZO roku 2009 je znázorněn 

v Tabulce 12. 
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Tabulka 12: Postup výpočtu daňové povinnosti Jana Nováka za ZO roku 2009  
(v Kč) 

 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 252 650 

Základ daně 252 650 

odst. 3 a 4 ZDP 2 400 

odst. 5 ZDP 12 000 Nezdanitelné části základu daně dle § 15 

odst. 6 ZDP 12 000 

Úhrn nezdanitelných částí základu daně dle § 15 ZDP 26 400 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 226 250 

Zaokrouhlený základ daně dle § 16 ZDP 226 200 

Daň dle § 16 ZDP 33 930 

písm. a) ZDP 24 840 
Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 

písm. b) ZDP 24 840 

Daň po uplatnění slev dle § 35ba ZDP 0 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP 10 680 

Daňový bonus 10 680 

Zbývá doplatit: (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více -10 680 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přesný výpočet daňové povinnosti poplatníka Jana Nováka za ZO roku 2009 je uveden 

v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v Příloze 2. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem a tématem bakalářské práce bylo analyzovat a zhodnotit vývoj zdanění příjmů 

fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 ZDP 

s přihlédnutím na vývoj od roku 2006. Jedním z hlavních cílů práce byla snaha zlepšit 

orientaci v daňové legislativě v oblasti zdanění příjmů těchto poplatníků, pomoci 

osobám samostatně výdělečně činným pochopit problematiku zdanění z hlediska vývoje 

v čase a navrhnout vhodný postup optimalizace daňové zátěže těchto poplatníků. 

K možné analýze a zhodnocení vývoje zdanění příjmů fyzických osob a k možnému 

dosažení dalších výše uvedených cílů bylo nejprve nutné seznámit se s historickými 

mezníky ve vývoji daně z příjmů, a to převážně s daňovou reformou po roce 1989 a se 

vstupem České republiky do Evropské unie. Důležité dále bylo uvést právní úpravu, 

ze které jsou povinni poplatníci při vyčíslení své daňové zátěže vycházet, vymezit 

základní pojmy vztahující se ke sledované problematice, definovat konkrétní obsah 

příjmů z podnikání a jiné SVČ a povinnosti poplatníků daně z příjmů dle § 7 ZDP již 

s přihlédnutím na změny od roku 2006. 

V analytické části bakalářské práce byla provedena podrobná analýza základních 

technik výběru daně z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné SVČ od roku 2006. 

Převážně byl rozbor zaměřen na výběr daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. 

Teoretická a analytická část byly podkladem ke zpracování kapitoly zabývající se 

podrobnou analýzou daňové povinnosti poplatníků ve vytvořených modelových 

situacích. K podrobnému rozboru daně a daňové povinnosti bylo podstatné určit pevná 

neměnná kritéria poplatníkům. Na příkladech třech daňových poplatníků, kteří vykázali 

různou výši základu daně (základ daně byl určen dle daňových pásem progresivního 

zdanění účinného do 31. 12. 2007), byla sledována za ZO let 2006 až 2009 daň 

vyčíslená dle § 16 ZDP a daňová povinnost poplatníků. Vývoj daňové povinnosti byl 

sledován v situaci, kdy poplatník nevyužil možnosti slevy na dani na manželku 

a daňové zvýhodnění na vyživované dítě a v situaci, kdy slevu i daňové zvýhodnění 

uplatnil. V poslední části bakalářské práce je uveden modelový příklad poplatníka 

a navrhován optimální postup výpočtu jeho daňové povinnosti. 
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Z provedeného srovnání vyplývá, že nejvýznamnější změnou účinnou k 1. 1. 2008, 

která ovlivnila velikost daně a daňové zátěže poplatníků, byla změna ZDP provedená 

zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Mezi nejdůležitější změny 

patří zrušení progresivního zdanění poplatníků daně z příjmů fyzických osob a zavedení 

jednotné 15% sazby daně. Na základě provedeného rozboru bylo zjištěno, že daň 

vypočtená dle § 16 ZDP před úpravami o slevy na dani a o daňové zvýhodnění výrazně 

klesla u poplatníků s vysokým základem daně (tj. poplatníků, jejichž základ daně se 

pohybuje v posledním daňovém pásmu progresivního zdanění) a naopak mírně vzrostla 

u poplatníků s nízkým základem daně, u nichž byla daň před změnou ZDP vypočítávána 

12% sazbou. 

Dalšími změnami ZDP provedenými daňovou reformou účinnou k 1. 1. 2008 byly 

změny částek slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. U všech tří 

modelových situací poplatníků, došlo v obou situacích, tj. při neuplatnění nebo naopak 

uplatnění slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění, k výrazné úspoře na dani. 

V modelových situacích však není ve stanoveném základu daně zohledněn vliv inflace 

a změny ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 (případně dle § 25) 

ZDP. Výraznou změnou bylo vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na všeobecné zdravotní pojištění, o které se zvýší základ daně k výpočtu daně 

dle § 16 ZDP. 
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Příloha 1 Efektivní daňová sazba při 15% jednotné sazbě daně dle § 16 ZDP  

za ZO roku 2008 

 

ETR (v %)  

Poplatník 
Hrubý 
příjem    

(v tis. Kč) 

před 
uplatněním 
slev na dani 
dle § 35ba a 
daňového 

zvýhodnění 
dle § 35c 

uplatnění 
slevy na dani 

dle § 35ba 
odst. 1   

písm. a) 

uplatnění 
slev na dani 
dle § 35ba 

odst. 1   
písm. a) a b) 

uplatnění 
slev na dani 
dle § 35ba 

odst. 1   
písm. a) a b) 
a daňového 
zvýhodnění 
dle § 35c 

A  50 15 0 0 0 

Petr Horal  80 15 0 0 0 

B 100 15 0 0 0 

C 150 15 0 0 0 

D 200 15  2,58 0 0 

Jan Novák 226 15  4,01 0 0 

E 250 15  5,06 0 0 

F 300 15  6,72 0 0 

G 350 15  7,90 0,81 0 

H 400 15  8,79 2,58 0 

Tomáš Svoboda 430 15  9,22 3,45 0,96 

I 450 15  9,48 3,96 1,59 

J  500 15 10,03 5,06 2,93 
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Příloha 2 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
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