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Abstrakt  

 

Cílem mé práce je porovnat institut společného zdanění manželů s institutem 

spolupracujících osob. Vyhodnotit, který z těchto institutů je vhodnější použít  

u konkrétních rodin s různými příjmy, aby dosáhly větší finanční úspory. Dále se  

v práci zabývám připravovanou daňovou reformou veřejných finance, která zahrnuje I 

reformu daňového sektoru.  

 

Abstract 

 
Objective of my graduation thesis is to compare the institute of the married couple 

assessment with institute of cooperative persons as well as evaluation which of these 

institutes is more suitable for individual families with different incomes from  

the amount of savings point of view. Next, I analyze the reform of the public funds 

which is recently being prepared and also includes revision of the tax segment. 

 

Klí čová slova 

 
Daň, společné zdanění manželů, spolupracující osoby, daňová reforma, sazba daně, 

poplatník. 

 

Keywords 

 
Tax, married couple assessment, cooperativa persons, tax reform,  tax rate,  

tax -  payer. 
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Úvod 

 

Společné zdanění manželů či společné zdanění spolupracujících osob jsou 

daňovými instituty, které upravuje zákon o daních z příjmů č. 586/ 1992 Sb. Jedná se  

o výpočet daně ze společného základu daně manželů a u spolupracujících osob lze 

převést příjmy i na osobu žijící ve společné domácnosti. Společné zdanění manželů je 

v České republice nástrojem novějším, a však v mnoha evropských zemích úspěšně 

funguje již několik let. Naopak je tomu u institutu spolupracujících osob, který je 

v Evropě nástrojem neobvyklým. Poplatníci mohli využít společného zdanění  po dvě 

zdaňovací období, ale díky připravované daňové reformě zřejmě naposledy. Proto se 

budu v této práci zabývat jak otázkami, které se týkají společného zdanění manželů  

a spolupracujících osob, tak i připravovanou daňovou reformou a jejími dopady  

na daňový systém. 

 

Podobný systém, jako společné zdanění manželů, fungoval již za první republiky. 

Nejednalo se úplně o stejný nástroj, ale byl založen na podobné principu s rozdílem,  

že byly společně zdaněny příjmy celé domácnosti. Tento zákon byl zrušen v roce 1952, 

v roce 2005 byl inovován na zdanění příjmů pouze u manželů. V případě, že nová 

reforma bude schválena, tak počínaje rokem 2008 bude uveden v platnost  jednotná daň 

a tento institut přestane mít samozřejmě význam. Jedná-li se o rozdělení příjmů  

na spolupracující osobu, tak tento nástroj je v evropských zemích nástrojem 

neobvyklým, avšak v České republice je tento nástroj poměrně dlouho známý, ale méně 

využívaný. Je určen jen pro rodiny, které se zabývají podnikatelskou činností. 

 

I když je postup výpočtu těchto dvou institutů velice podobný, přesto má každý 

z nich svá určitá specifika. Proto jsem každému z těchto dvou nástrojů daňové politiky 

věnovala samostatnou kapitolu, která zahrnuje jednak podmínky, za kterých lze uplatnit 

společné zdanění manželů nebo zdanění příjmů spolupracujících osob, principy  

a postupy výpočtu. Jednu z kapitol jsem věnovala i  společnému zdanění manželů 

v evropských zemích. Do této práce jsem zahrnula i stručný výklad o nově připravované 

reformě, neboť je to aktuální téma, které se týká dané problematiky. 
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V současné době se neustále hovoří o podstatně velkém zákroku do veřejných 

financí, jehož součástí bude i změna v oblasti daní. V případě, že bude odsouhlasen 

návrh na změny v zákoně o dani z příjmů, tak by s účinností od 1. ledna 2008 zanikla 

veškerá daňová pásma a byla by tak zavedena jednotná sazba daně ve výši 15 %, platná 

jen pro fyzické osoby. Další významnou změnou bude zvýšení slev na dani a daňových 

zvýhodnění na vyživované dítě, zvýhodnění pro pracující důchodce, škrty v sociálních 

dávkách atd. Podmětem pro tuto novelu je především snížení zadluženosti státu. Jedním 

z hlavních přínosů reformy by mělo být zjednodušení daňového systému. Realita  

je ovšem odlišná, kromě jednotné daně a některých dalších změn zůstává vše na 

principu jaký byl doposud. 

 

Cílem této práce je srozumitelně prezentovat principy společného zdanění 

manželů a spolupracujících osob, jaké výhody či nevýhody tyto dva instituty mají a pro 

jaké rodiny a s jakými příjmy je vhodné tyto postupy zdanění použít, aby dosáhly 

vyšších úspor na dani. Myslím si, že nejlepší způsob jak srovnat tyto dva instituty,  

je ukázat jejich rozdílnost přímo na určitých příkladech. Proto jsem navrhla několik 

reálných případů na nichž lze posoudit, u jakých rodin a za jakých okolností je vhodné 

použít společné zdanění manželů nebo zdanění spolupracujících osob.  
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1 Historie a vývoj daní 

 

Vznik daní souvisí se vznikem organizovaných států, se vznikem peněžního 

hospodářství. Např. Bible říká, že desetina úrody se má dát stranou a má sloužit 

k podpoře kněžstva1. Historie daní je proto velmi bohatá. Už v období starého Řecka  

a Říma jsou daně neboli odvody, příjmem panovníka, poté se staly financemi státu. 

Vývoj daní na území dnešní České republiky pochází z 10. století. V roce 1522 už 

existovaly tři přímé daně a to majetková, daň z hlavy a z příjmů.  

 

První zemí, ve které byl kladen důraz na důchodovou daň je Anglie. 

Nejvýznamnějším představitelem klasické anglické ekonomie byl Adam Smith, který 

formuloval tzv. ,,daňový kanón‘‘. Stanovil tak čtyři daňové principy. V jednom z nich 

požadoval princip spravedlnosti daní, který zdůvodnil větou: „V každém státě by měli 

poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich 

možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu požívají“2. Už v roce 1799 

byla výše daně stanovena podle počtu dětí, povolání poplatníka a jeho rodinného stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde Praha, 2004. 98 s. 
2 SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001.  
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2 Daň z příjmů fyzických osob 

 

V České republice je daň z příjmů upravena zákonem č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daň z příjmů fyzických osob spadá do přímých 

daní důchodového charakteru. Daní jsou tedy zatíženy příjmy zaměstnanců a osob 

samostatně výdělečně činných. Daň z příjmů fyzických osob má progresivní sazby, 

které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 % – 32 %.  

 

 

2.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které podle 

příslušného daňového zákona jsou povinni daň odvést a platit3. Daňovým rezidentem  

je tedy takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech zdrojů, jak na území domácí 

země tak i ze zahraničí, podléhají zdanění v domovské zemi. Jedná se především o ty, 

kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde zdržují obvykle déle jak 183 

dní v kalendářním roce4. Daňový rezident má tedy tak zvanou neomezenou daňovou 

povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy. Naopak je tomu u daňového 

nerezidenta. Tento daňový subjekt má omezenou daňovou povinnost, která se vztahuje 

pouze na příjmy získané na území České republiky. Daňovými poplatníky 

,,nerezidenty‘‘ jsou i osoby, které zda pobývají  pouze za účelem studia či léčení i když 

se zde zdržují více jak 183 dní5. 

 

 

2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

 

Předmětem daně se rozumí taková skutečnost, na kterou se daň váže, která je 

podle zákona podrobena dani. Předmětem může být důchod, majetek, převod práv apod. 

 

                                                 
3 BĚHOUNEK, P., a kol. Lexikon – daňové pojmy.1.Ostrava: Sagit, 2001. 87 s. ISBN 80-7208-265-5. 
4 Do lhůty 183 dnů se započítává každý započaty den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro 
účely zákona o daních z příjmů rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze 
usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. 
5 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1.ledna 2007 
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2.2.1 Předmětem daně jsou: 
 

• § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky  

• § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

• § 8 příjmy z kapitálového majetku 

• § 9 příjmy z pronájmu 

• § 10 ostatní příjmy 

 

Příjmy ze závislé činnosti se týkají největšího počtu poplatníků, neboť jde  

o zdanění příjmů za práci ve mzdě. Za příjmy ze závislé činnosti se považují i naturální 

požitky. Jsou to například příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, 

služebního nebo členského poměru příjmy za práci členů družstev, společníků  

a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komandistů komanditních společností 

atd. Z funkční požitky lze považovat  platy členů vlády, poslanců, senátorů Parlament 

České republiky atd. 

 

Za příjmy z podnikání se považují např. příjmy ze živnosti, ze zemědělské 

činnosti, lesnictví… Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti jsou např. příjmy znalce, 

tlumočníka nebo z výkonu nezávislého povolání (např. umělce či sportovce). 

 

Zákon o daních z příjmů rozumí pod příjmy z kapitálového majetku pouze příjmy 

z jejich držby. Pro představení jsou to např. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů  

a půjček či podíly na zisku (dividendy) obchodních společností. Příjmy z  jejich prodeje 

se zdaňují jinak v rámci ostatních příjmů. Převážná většina těchto příjmů se zdaňuje 

mimo celkový daňový základ srážkou u zdroje. 

 

Za příjmy z pronájmu se považují příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) 

nebo bytů (jejich částí) a příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného 

pronájmu. 
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Všechny jiné příjmy, které nejsou uvedeny § 6 až § 9, spadají do ostatních příjmu. 

Těmito příjmy mohou být výživné a vyplacené důchody, výhry z loterií, sázkách a ceny 

ze sportovních i veřejných soutěží a jiné. 

 

2.2.2 Předmětem daně nejsou: 

 

Příjmy, které nejsou předmětem daně řeší § 3 odst. 4 ZDP: 

1. úvěry a půjčky, 

2. příjmy získané děděním, vydáním, darováním nebo nabyté v důsledku převodu 

majetku státu na jiné osoby, 

3. příjmy plynoucí ze spravedlivého zadostiučinění přiznaného rozhodnutím 

Evropského soudu pro lidská práva, 

4. příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů. 

 

ZDP uvádí u příjmů ze závislé činnosti a u příjmů z podnikání, které konkrétní 

příjmy rovněž nejsou předmětem daně6. 

 

 

2.3 Osvobození od daně 

 

Osvobození od daně upravuje § 4 ZDP. Osvobození od daně udává část předmětu 

daně, ze kterého se daň nevybírá neboli tuto část daňový subjekt není povinen, ale 

z pravidla ani oprávněn zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění 

určitých podmínek, má určité horní limity, jejichž převis se už zdanit nemusí. 

Konkrétně se jedná o časový test u prodeje. Je to doba, která musí být podle zákonných 

podmínek splněna, aby došlo k osvobození příjmu. Další část představují osvobození 

odůvodněná věcně, zahrnující např. příjmy z určitých činností, o které má poplatník  

zájem a snaží se jejich výkon podporovat osvobozením příjmů.7 

 

 

                                                 
6 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007.  
7 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-04-7. 
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2.4 Základ daně 

 

Základem daně se rozumí předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách8. 

Měrnými jednotkami mohou být fyzické jednotky což je např. kus, metry 

čtvereční,…Nejčastěji jsou tyto jednotky vyjádřeny penězi.  Základ daně tvoří dílčí 

základy daně, kterými jsou: 

• § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

• § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

• § 8 příjmy z kapitálového majetku, 

• § 9 příjmy z pronájmu, 

• § 10 ostatní příjmy. 

 

Základem daně je částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, které jsou prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

 

Fyzické osoby upravují svůj základ daně z příjmů podle společných ustanovení 

zákona o daních z příjmů i podle společných zásad, které jsou platné i pro právnické 

osoby. Zákon o daních z příjmů určuje u jednotlivých dílčích základů, které výdaje lze 

uplatnit. 

 

Od minulého roku proběhly změny v nezdanitelných částech základu daně, které 

jsou letos slevami na dani. V tomto roce mohou poplatníci snížit svůj základ daně  

o nezdanitelné části základu daně a to: 

• dary, 

• darování krve, 

• úroky zaplacené z úvěru na bydlení, 

• penzijní připojištění, 

• životní pojištění, 

• členské příspěvky zaplacené odborové organizaci. 

 

                                                 
8 BĚHOUNEK, P., a kol. Lexikon – daňové pojmy.1.Ostrava: Sagit, 2001. 535 s. ISBN 80-7208-265-5. 
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S účinností od 1. srpna si budou moci poplatníci odečíst úhrady za zkoušky 

ověřující výsledky dalšího vzdělání nejvýše však do 10 000 Kč.  Tyto platby si však 

mohou odečíst pouze v případě, že nebyly již uhrazeny zaměstnavatelem nebo nebyly 

uplatněny jako výdaj. Poplatník, který má zdravotní postižení si může odečíst 

maximálně 13 000 Kč a poplatník s těžším zdravotním postižením maximálně 15 000 

Kč. 

 

V případě, že výdaje jsou větší jak příjmy, jedná se o daňovou ztrátu. Daňová 

ztráta může vzniknout pouze u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

nebo u příjmů z pronájmu. Ztrátu nebo její část lze uplatnit maximálně v pěti 

následujících po sobě jdoucích období9. 

 

 

2.5 Nezdanitelná část základu daně 

 

Od základu daně lze odečíst: 

 
1) Dary  

Lze odečíst dary na veřejně prospěšné účely až do výše 10 % ze základu daně, 

přitom hodnota daru musí být minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000 

Kč. 

 

2) Dárcovství krve  

Za každý odběr krve si může dárce odečíst 2000 Kč v součtu s ostatními dary 

do celkové výše 10 % ze základu daně. Přitom muž může darovat 4x ročně a žena 

maximálně 3x ročně. 

 

3) Úroky z úvěrů na bydlení  

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst částka, která se rovná 

úrokům zaplaceným z úvěru ze stavebního spoření a úrokům  z hypotéčních úvěrů 

poskytnutých bankou nebo stavební spořitelnou sníženou o státní příspěvek 

                                                 
9 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007.  
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poskytnutý podle zvláštních právních předpisů. Úhrnná částka úroků, o které lze 

snížit základ daně nesmí překročit 300 000 Kč. Pokud poplatník splácí hypotéku 

nebo platí úroky stavební spořitelně vyžádá si přehled o zaplacených úrocích,  

o které pak sníží základ daně. 

 

4) Penzijní připojištění  

Příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené 

mezi poplatníkem a penzijním fondem. Zákon říká: ,,Částka, kterou lze takto 

odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijním 

připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženou o 6000 Kč. 

Maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období, činí 12 000,- Kč. 

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo 

jednorázové vyrovnání a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, pak nárok 

na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 

zákona o daních z příjmů, ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti 

došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu 

zaplacených příspěvku na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem základ 

daně snížen." 

 

5) Životní pojištění  

Od základu daně lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé 

životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako 

pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna 

k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního 

právního předpisu. To lze za předpokladu, že výplata pojistného plnění10 (důchodu 

nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících po uzavření 

smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne 

poplatník věku 60 let.  

 

                                                 
10 Pojistné plnění = důchod nebo jednorázové plnění 
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U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití toto 

platí navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou 

pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou 

částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částku 

pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku 

alespoň na 70 000 Kč.  

 

V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá 

na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální 

částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to  

i případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. 

 

6) Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci 

    Lze odečíst příspěvky zaplacené členem odborové organizace příslušné 

organizaci ve výši maximálně 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však  

3 000 Kč.11 

 

 
2.6 Slevy na dani 

 
Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně, ne tedy jako odčitatelné 

položky či nezdanitelné části daně, které se odečítají od základu daně. 

 
2.6.1 Slevy na dani platné pro zdaňovací období roku 2006 
 
Položka Sleva na dani (v Kč) 

Poplatník 7 200 

Manželka 4 200 

Částečný invalidní důchodce 1 500 

Plný invalidní důchodce 3 000 

Držitel pr ůkazu ZTP – P 9 600 

Student 2 400 

tabulka 2.1: slevy na dani 2006 
                                                 
11 JANOUŠKOVÁ, J.a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-
247-1364-0 
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Daňové zvýhodnění 

Poplatník, který vyživuje dítě žijící s ním v domácnosti, má nárok na daňové 

zvýhodnění ve výši 6 000 Kč, pokud je dítě držitel ZTP – P ve výši 12 000 Kč. Daňové 

zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy 

na dani a daňového bonusu. 

 

2.6.2 Slevy na dani platné pro zdaňovacím období roku 2005 

 

V loňském roce se jednalo o nezdanitelné částky, které se odečítaly až od 
vyčísleného základu daně. 
 

Položka Sleva na dani (v Kč) 

Poplatník 38 040 

Manželka 21 720 

Částečný invalidní důchodce 7 140 

Plný invalidní důchodce 14 280 

Držitel pr ůkazu ZTP – P 50 040 

Student 11 400 

tabulka 2.2: slevy na dani 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.7 Sazba daně 

 

Pomocí čtyř pásem sazby daně si poplatník vypočítá daň. 
 

2.7.1 Sazby platné pro zdaňovací období roku 2006 
 

1) Daň se vypočítá ze základu daně, který je snížený o nezdanitelné části základu 

daně  a zaokrouhlen na celá sta dolů. Pro toto zdaňovací období činí sazba daně: 

 

Základ daně 

Od Kč Do Kč 
Daň 

Ze základu 

přesahujícího 

0 121 200 12 %  

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

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

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

tabulka 2.3: Sazby daně 2006 

 
2) Z příjmů z kapitálového majetku a ostatních příjmů, které plynou v zahraničí  

a zároveň jsou zahrnuty v samostatném základu daně, činí sazba 15 %. Tato 

sazba se nevztahuje na příjmy, které subjekt získal z výher v loterii ,ze sázek  

či se jedná o ceny z veřejných, sportovních a dalších soutěží. Z příjmů získaných 

z výher v loterii, ze sázek nebo  pokud se jedná o výhry z veřejných, sportovních 

soutěží, které plynou ze zdrojů v zahraničí a současně jsou zahrnuty 

v samostatném základu daně, tak u nich činí sazba 20 %.12 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007 
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2.7.2 Sazby daně platné pro zdaňovací období roku 2005  

 

V loňském roce se daň stanovila pouze ze základu daně, který byl zaokrouhlený 

na celá sta dolů. V minulém roce platily tyto pásma: 

 

Základ daně 

Od Kč Do Kč 
Daň 

Ze základu 

přesahujícího 

0 109 200 15 %  

109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 

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

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

tabulka 2.4: Sazby daně 2005 

 

Oproti roku loňskému, byli poplatníci zvýhodněni tím, že byly sníženy dvě první 

pásma a více poplatníku se přesunulo do prvního pásma. Avšak s plánovanou reformou 

pro příští rok se všechna tato pásma zruší a bude nastolena lineární ,, rovná“ daň ve výši 

15%. 

 



25 
 

2.8 Postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

 

2.8.1 Zákonem stanovený postup před výpočtem daně FO 

 

Než-li se začne samotný proces výpočtu daně je nutné učinit kroky, které jsou 

určeny zákonem. A to:  

1) zda se jedná o daňového rezidenta – má příjmy jak ze zdrojů v České 

republice, tak i ze zahraničí. Nebo se jedná o daňového nerezidenta – 

příjmy jen ze zdrojů získaných na území ČR  

2) podle § 3 ověříme jestli příjem je předmětem daně 

3) podle § 4 ověříme zda není příjem osvobozen od daně 

4) příjem zařadíme do: 

a) § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

b) § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

c) § 8 příjmy z kapitálového majetku 

d) § 9 příjmy z pronájmu 

e) § 10 ostatní příjmy 

 

Grafické znázornění zákonem stanoveného postupu před výpočtem daně z příjmů 

fyzických osob viz. Příloha 1. 
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2.8.2 Výpočet daně 

 

1. Součet všech dílčích základů daně: příjmy z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní 

příjmy. 

2. Pokud je součet příjmů větší nebo roven nule přičtou se příjmy  

ze závislé činnosti a funkční požitky 

3. Součet těchto příjmů je základem daně od které se odečtou nezdanitelné části 

základu daně jako jsou např.: 

a) dary, 

b) úroky z hypotéky, 

c) penzijní připojištění, 

d) životní pojištění, 

e) atd. 

4. Ze základu daně, který je snížený o nezdanitelné části základu daně  

se vypočte daň podle příslušného daňového pásma daně.  

5. Vypočtená daň se sníží o slevy na dani: 

a) 7 200 na poplatníka 

b) 4 200 na manžela/ku 

c) 1 500 pobírá-li částečný invalidní důchod 

d) 3 000 pobírá-li plný invalidní důchod 

e) 2 400 pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. 

6. Dále si může poplatník odečíst daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši  

6 000 Kč. 

7. Po všech odpočtech vyjde výsledná daň z příjmů. V případě kladného výsledku 

vznikl doplatek, v případě záporného výsledku vznikl přeplatek, který finanční 

úřad zaplatí nebo ho převede na další rok.13 

 

Grafické znázornění výpočtu daně z příjmů fyzických osob uvádím v příloze 2. 

 

 
                                                 
13 POLÁK, M. a KOPŘIVA, J. Daň z příjmů fyzických osob. Studijní text pro kombinovanou formu 
studia. Vyd. Brno: CERM, 2006. 21-22 s. ISBM 80-214-3265-9. 



27 
 

2.9 Způsob placení daně 

 

1) Daň se platí příslušnému správci daně v české měně. Při platbě musí být 

uvedeno na jakou daň je platba určena. 

2) Správce daně přijme platbu na daň na kterou je určena. Pokud není řádně 

označeno na jakou daň je platba určena, správce vyzve dlužníka, aby toto 

nedorozumění objasnil 

3) Forma placení: 

a) bezhotovostním převodem na účet správce daně 

b) v hotovosti (prostřednictvím banky, výkonnému úředníku,…) 

c) kolkovými známkami 

d) platebními známkami 

e) přeplatkem z jiné daně14 

 

 

2.10 Přiznání dani k příjmů 

 

2.10.1 Daňové  přiznání podává: 

 

a) každý jehož příjmy byly za rok 2006 vyšší než 15 000,- (nezapočítávají 

se příjmy od daně osvobozené a které, již byly zdaněny srážkovou daní, 

b) ten, jehož příjmy sice nepřesáhly 15 000,-, ale vykazuje daňovou ztrátu, 

c) poplatník, který chce uplatnit společné zdanění manželů, 

d) zaměstnanec, který byl v roce zaměstnán u více zaměstnavatelů 

současně, 

e) zaměstnanec, který měl v předchozím roce i jiné příjmy než ze závislé 

činnosti více než 6 000,-. 

 

 

 

 

                                                 
14 Zákon č. 337/1992/Sb., o správě daní a poplatků ze dne 1. ledna 2007.  
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2.10.2 Daňové přiznání nemusí podávat: 

 

a) zaměstnanec, který měl ve zdaňovacím období jen jednoho 

zaměstnavatele, nebo sice více zaměstnavatelů, ale postupně, a podepsal 

u každého z nich na toto období prohlášení k dani, 

b) zaměstnanec, který si chce od daňového základu za zdaňovací období 

odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, zaplacené příspěvky  

na penzijní připojištění, poskytnuté dary, zaplacené příspěvky odborům 

nebo úroky zaplacené z úvěru na bydlení (hypotéční úvěry nebo stavební 

spoření)15. 

                                                 
15 podmínkou je, že zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele, aby za něj provedl roční zúčtování daně 
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3 Společné zdanění manželů 

 

 

3.1 Charakteristika společného zdanění manželů  

 

Tento institut vznikl počínaje zdaňovacím obdobím 2005 a minulý rok ho manželé 

mohli použít i po druhé. Avšak zřejmě na posledy, jelikož s novým rokem přichází  

i nová daňová reforma, ve které se tento institut ruší.  

 

Společné zdanění manželů je jedna z forem daňové optimalizace. Je vhodná při 

výrazném platovém rozpětí manželů, nebo pokud je jeden z manželů bez příjmů  

(např. nezaměstnaný, na rodičovské dovolené, pečuje o osobu blízkou a podobně).  

 

Společné zdanění manželů se vztahuje pouze na daň z příjmů, nemá však vliv  

na platby zdravotního ani důchodového pojištění. Tyto platby se i nadále vypočítávají 

ze skutečných příjmů každého z manželů. 

 

 

3.2 Výhody společného zdanění manželů 

 

• Výhodou tohoto zdanění je přenesení daňového základu za část příjmů 

z jednoho manžela na druhého, proto má společné zdanění význam pouze tehdy, 

pokud se příjem přenáší do nižšího daňového pásma a tím společné zdanění 

snižuje daň z příjmů.  

• U institutu společného zdanění manželů nemusí jít o žádnou formu spolupráce. 
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3.3 Nevýhody společného zdanění manželů 

 

• Své příjmy lze převést pouze na manžela(ku). 

• Jednou z nevýhod je, že každý z manželů musí vyplnit své daňové přiznání. 

• Dalším nedostatkem v zákoně je, že toto zdanění nemohou uplatnit druh  

a družka, kteří žijí ve společné domácnosti a vyživují jedno dítě.16 

 

 

3.4 Podmínky společného zdanění manželů: 

 

• musí být oddáni (církevní či civilní sňatek) – neplatí tedy pro druha družka, 

partnera partnerka. 

• musí žít ve společné domácnosti, ale trvalé bydliště není podmínkou. 

• manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2. 

• vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti – v případě, že se jedná  

o studenta věková hranice se posunuje až do 26 let. Pak se jedná  

o dítě, ale je nutné dodat k daňovému přiznání potvrzení o  jeho řádném studiu. 

• předchozí podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období. Tedy 

stačí však pokud tuto podmínku splňují alespoň po část zdaňovacího období, 

nikoliv až na jeho konci. 

• manželé si musí podat daňové přiznání sami. 

 

Pokud manželé splňují všechny tyto podmínky mohou uplatnit výpočet daně  

ze společného základu daně manželů. I v případě, že jeden z manželů nemá příjmy, 

které jsou předmětem daně, mohou uplatnit toto zdanění.17 

 

 

 

 

                                                 
16 /online/Mýty a nepravdy o společném zdanění manželů. Dostupné z http:/www.finance.centrum.cz./ 
Poslední úprava 26. 3. 2007 
17 /online/ Společné zdanění manželů. Dostupné z http://www.bussinesinfo.cz, poslední úprava 5. února 
2007 
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3.4.1 Společné zdanění nelze uplatnit pokud jeden z manželů: 

 

• má stanovenou daň paušální částkou – tuto daň může správce daně stanovit na 

žádost pokud poplatníkovi, kterému kromě příjmů osvobozených od daně  

a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou plynou příjmy ze zemědělské činnosti, 

výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti a příjmy z jiného 

podnikání podle zvláštních předpisů včetně úroků z vkladů na běžném účtu 

prohlášeným bankou za podnikatelský účet, dále pokud provozuje 

podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob a pokud 

jeho příjmy nepřesáhly za poslední 3 předcházející období 500 000 Kč a zároveň 

není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou. 

• má povinnost stanovit minimální základ daně – tento základ daně je povinen 

poplatník stanovit, pokud má příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, ze živnosti a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a základ 

daně z těchto příjmů činí alespoň 50 % částky, která je stanovena jako součin 

všeobecného vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění. 

• uplatňuje výpočet příjmů spolupracujících osob.  

• použije pro výpočet daně z příjmů příjmy dosažené za více zdaňovacích období. 

• uplatňuje slevu na dani podle § 35a kdy byl poplatníkovi poskytnut příslib 

investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, který na základě tohoto 

příslibu zahájil podnikání nebo uplatňuje slevu na dani podle § 35b.  

• je v konkurzu – Daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkurzu: Při 

prohlášení nebo zrušení konkurzu podává poplatník daňové přiznání podle 

zvláštního právního předpisu, ve kterém neuplatňuje nezdanitelnou část základu 

daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani nebo daňová 

zvýhodnění. 

• nelze uplatnit ani v případě rozvodu manželů před podáním přiznání. 

• zemře před podáním přiznání.18 

 

                                                 
18 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007 
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3.4.2 Společné zdanění manželů se vyplatí pokud: 
 

• jsou manželé samostatní zaměstnanci s rozdílnými příjmy.  

• je jeden z  manželů na mateřské dovolené a druhý je zaměstnán. 

• jeden z manželů má nadprůměrný příjem a druhý je na mateřské dovolené. 

• zaměstnaný muž/ žena a druhý partner je v invalidním důchodu. 

• jeden z nich je podnikatelem s větším příjmem a druhý je zaměstnán s nižším 

příjmem. 

• jsou podnikatelé a v prvním roce podnikání jsou pod hranicí minimálního ZD. 

 

 

3.5 Zálohy 

 

3.5.1 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob platí každý z manželů: 

 
1. z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h. 

2. podle § 38 a tím, že poslední známou daňovou povinností při společném zdanění 

manželů se rozumí daň připadající na každého z manželů. 

 

3.5.2 Zálohy na daň neplatí manžel nebo manželka: 

 

1. která před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy, kromě příjmů 

osvobozených od daně nebo příjmů, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně. 

2. má příjmy pouze ze závislé činnosti – zálohu odvádí zaměstnavatel. 

3. má většinu příjmů ze závislé činnosti – nad 50 % celkových příjmů. 

4. jehož daňová povinnost je nižší než 30 000 Kč. 

5. který má pouze nahodilé příjmy – a to podle §10  Ostatní příjmy. 

 

 



33 
 

3.6 Daňová ztráta   

 

Ztráta se nezahrnuje do společného základu daně, ale manžel/ka ji uvede do svého 

daňového přiznání. Tuto daňovou ztrátu si může odečíst od svého základu daně jen ten  

z manželů, který ji vykázal, a to v následujících pěti zdaňovacích obdobích, jen pokud  

v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní manželé společné zdanění. 

 

 

3.7 Přeplatek či nedoplatek 

 

Při společném zdanění manželů vzniká často situace, že jeden z manželů má 

v důsledku placení záloh na daň přeplatek a druhý naopak nedoplatek. Samozřejmě,  

že zákon tento problém řeší, a to tak, že ten z manželů, který dosáhl přeplatku požádá 

současně s podáním daňového přiznání o převedení části vratitelného přeplatku na 

osobní účet druhého z manželů. Tento přeplatek je použit na úhradu nedoplatku na dani 

druhého manžela.  

 

Správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů  

a zbylou část přeplatku, která se nepoužila na úhradu nedoplatku vrátí zpět tomu 

z manželů, který na zálohách přeplatil.  

 

Žádost o převedení přeplatku je součástí daňového přiznání. Daňové přiznání 

podává každý z manželů sám za sebe. Daňové přiznání musí být podáno ve stejné lhůtě. 
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3.8 Výpočet společného zdanění manželů 

 

1. každý z manželů si sám vyčíslí svůj základ daně, 

2. podle § 3 si ověří zda příjem je předmětem daně, 

3. podle § 4 ověří si zda není příjem osvobozen od daně, 

4. příjem zařadí do: 

a) § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

b) § 7 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

c) § 8 příjmy z kapitálového majetku, 

d) § 9 příjmy z pronájmu, 

e) § 10 ostatní příjmy, 

5. sečtou si příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy 

z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy, 

6. pokud je součet příjmů větší nebo rovno nule přičtu příjmy ze závislé činnosti  

a funkční požitky, 

7. součet všech příjmů je základem daně, 

8. součet příjmů obou manželů = společný základ daně manželů, 

9. společný základ daně se upraví o § 5 nebo § 23, 

10. společný základ je pak snížen o nezdanitelné části podle § 15 což jsou např.  

a) úroky z úvěru na bydlení, 

b) příspěvky na penzijní připojištění , 

c) příspěvky na životní pojištění, 

d) atd. 19  

11. součet dílčích základů daně obou manželů snížený o součet nezdanitelných 

částek obou manželů pak představuje společný základ daně, 

12. tento základ se si manželé rozdělí na polovinu a vypočítá z něj svou daňovou 

povinnost, 

13. daňovou povinnost si každý z manželů ještě sníží o příslušné slevy na dani, 

14. každý z manželů musí podat vlastní daňové přiznání. Daňová přiznání obou 

manželů je nutno podat ve stejné lhůtě. 

Grafické znázornění výpočtu daně ze společného základu daně manželů viz příloha 3. 

                                                 
19 Tyto nezdanitelné části si může uplatnit i ten z manželů, který neměl v příslušném roce žádné 
zdanitelné příjmy, ale podmínky stanovené pro uplatnění nezdanitelných částí splňuje. 
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4 Zdanění spolupracujících osob 

 

 

4.1 Charakteristika spolupracujících osob 

 

Institut spolupracujících osob funguje na podobném principu jako je to v případě 

společného zdanění manželů. Více příjmová osoba převádí část svých příjmů 

dosažených za zdaňovací období na méně příjmového partnera a odbourává tak 

nevýhodu progresivně nastavené sazby daně z příjmů fyzických osob. 

 

Tento institut je volnější než jak to je u společného zdanění manželů. Zatímco 

společného zdanění manželů lze vyžít jen v případě, že se jedná o manželský pár žijící 

v jedné domácnosti, který pečuje minimálně o jedno dítě, tak institut spolupracujících 

osob umožňuje převést část dosažených příjmů nejen na partnera, ale i na jakékoliv 

ostatní osoby žijící s poplatníkem v společné domácnosti. Za spolupracující osoby však 

nelze považovat děti, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. 

 

 

4.2 Výhody zdanění spolupracujících osob 

 

• Příjmy lze převést na jakoukoli osobu žijící s poplatníkem v domácnosti.  

• Tento institut umožňuje i převod ztráty na ostatní osoby. 

• U této formy zdanění není podmínkou vyživované dítě. 

 

 

4.3 Nevýhody zdanění spolupracujících osob 

 

• Ze základních nevýhod je, že lze rozdělit jen příjmy a výdaje dosažené 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

• Spolupracující osoba se stává podnikatelem se všemi nepříjemnostmi jako je 

například stanovení minimálního základu daně a k tomu podléhá povinnostem 

vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění, což u společného zdanění na 

partnera nedolehne. 
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4.4 Podmínky pro uplatnění zdanění spolupracujících osob: 

 

1. osoba, která převádí příjmy na někoho z domácnosti musí mít příjmy 

z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, 

2. nebo musí být společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem 

komanditní společnosti. 

 

 

4.5 Příjmy lze převést na: 

 

1. manžela / manželku, 

2. ostatní osoby žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. 

 

ad 1. manžel / manželka 

Je- li spolupracující osobou manžel(ka), pak může poplatník převést až 50 % 

svých příjmů. Částka připadající na spolupracujícího partnera, o kterou příjmy přesahují 

výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč. V případě, že spolupráce netrvá celý rok, pak se 

za každý započatý měsíc lze převést maximálně 45 000 Kč. 

 

ad 2. ostatní osoby žijící ve společné domácnosti 

Pokud se jedná o ostatní osoby žijící ve společné domácnosti, pak může poplatník 

převést maximálně 30 % svých příjmů. Částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí 

však činit maximálně 180 000 Kč. Nejedná-li se o celoroční spolupráci, pak za každý 

započatý měsíc lze převést maximálně 15 000 Kč.20 

 

                                                 
20 Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007 
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4.5 Srovnání výhod a nevýhod řešených institutů 

 

V níže uvedené tabulce souhrnně srovnávám výhody a nevýhody již zmíněných 
institutů.  
 

Parametry Spolupracující osoba 
Společné zdanění 

manželů 

Partnerství 
manžel, dítě, osoby 

v domácnosti 

nutnost manželství a 

vyživovaného dítěte 

Charakter příjmů § 7 § 6 -10 

Výše převáděného zisku omezeno neomezeno 

Možnost uplatnění ztráty ano ne 

Dopad minimálního základu daně stanoven není stanoven 

Dopad na odvody SP A ZP ano ne 

tabulka 4.1: Srovnání výhod a nevýhod řešených institutů 

 

 

4.6 Výpočet daně u spolupracujících osob 

 

1. každý z manželů má své příjmy, 

2. podle § 3 si ověří zda příjem je předmětem daně, 

3. podle § 4 si ověří zda příjem je či není osvobozen,  

4. každý z manželů si sečte příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu  

a z ostatních příjmů, 

5. podnikající manžel/ka přerozdělí své příjmy z podnikání a samostatně výdělečné 

činnosti na manžela/ku 50 % a na ostatní osoby žijící ve společné domácnosti  

30 %, 

6. každý sám si přičte rozdělenou část k ostatním příjmům, které má, 

7. pokud jsou jejich příjmy větší jak nula, přičtou si ke svým příjmu i příjmy  

ze závislé činnosti, pokud je mají, 

8. součet všech příjmu = základ daně, 

9. od základu daně si odečte každý sám nezdanitelné části základu daně, 
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10. ze základu daně  sníženého o nezdanitelné části, zaokrouhlený na sta dolů  

se vypočte daň podle § 16, 

11. daň se sníží o příslušné slevy na dani, 

12. daň takto snížená = DAŇOVÁ POVINNOST  každého z manželů. 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného lze vidět, že každý institut má své kladné i záporné stránky. 

Podle mého názoru zůstává stále výhodnější společné zdanění manželů, které má více 

kladných faktorů, než institut spolupracujících osob. Zásadní nevýhodou společného 

zdanění je, že lze uplatnit pouze u manželů alespoň s jedním dítětem, avšak na druhé 

straně nemusejí registrovat druhého partnera jako podnikající osobu a nemusí platit 

sociální a zdravotní pojištění z tohoto titulu. Proto se domnívám, že institut 

spolupracujících osob bude využit jen u rodin, které nesplňují podmínky pro možnost 

uplatnění společného zdanění manželů. 
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5 Společné zdanění manželů v evropských zemích 

 

Společné zdanění manželů existuje v některých evropských zemích několik let, 

zatímco v České republice bylo zavedeno teprve před dvěma roky a v letošním 

zdaňovacím období ho manželé mohli využít zřejmě naposledy. Většina evropských 

zemí má odlišnou úpravu tohoto způsobu zdanění. 

 

Francie, Švýcarsko a Portugalsko 

Například v těchto třech zemích existuje zdanění příjmů celé domácnosti. 

Poplatník neplatí daň z příjmů jako samostatná osoba, ale v tomto případě  

je poplatníkem celá domácnost. Daň se vypočítá z celkového součtu příjmů všech osob 

žijících v domácnosti. Hlavní nevýhodou tohoto postupu zdanění je, že čím větší jsou 

příjmy, tím vyšší bude sazba daně. Naopak výhodou je například vyplnění daňového 

přiznání, které domácnost vyplní společně. 

 

Španělsko, Polsko 

V těchto dvou zemích funguje společné zdanění manželů stejně jako v České 

republice. Tzn., že ze zjištěného společného základu daně, který je snížený  

o nezdanitelné části základu daně, se vypočítá daň podle příslušné sazby daně. Tato daň 

se rozdělí mezi manžele na dvě stejné části a každý z nich si odečte slevy na dani. 

Každý z manželů má vlastní daňovou povinnost a vyplní si své daňové přiznání 

samostatně. I v těchto zemích je společné zdanění manželů jednou z možností výpočtu 

daňové povinnosti. 

 

Německo 

Jak již jsem zmínila ve většině zemí je společné zdanění manželů jednou 

z možností, nikoli povinnosti. Jinak je tomu v Německu. Zde je institut společného 

zdanění manželů považován za samozřejmost. Manželé jsou téměř povinni zdanit své 

příjmy společně. Jestliže by se manželé rozhodli zdanit své příjmy samostatně, musí 

tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně. 
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Estonsko 

Právní úprava umožňuje uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že jeden 

z manželů zemře v průběhu zdaňovacího období. Tato možnost je velkou zajímavostí 

pro ostatní evropské země, protože v mnoha státech se zákonem stanovené podmínky 

vztahují na celé zdaňovací období.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
21/online/ JUŘÍČKOVÁ, R.  Společné zdanění manželů v Evropě není samozřejmost. Dostupný z: 
http://www.finexpert.cz/Magazin/AR.asp?ARI=5473. poslední úprava 13. dubna 2006 
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6 Plánované změny pro rok 2008 

 

Pro rok 2008 se chystá reforma veřejných financí. Největší zásah se bude 

odehrávat v sektoru daní. Poslanecká sněmovna má v úmyslu zrušit veškerá pásma 

sazeb a nastolit tak rovnou neboli lineární daň ve výši 15 %. Avšak otázkou zůstává zda 

tato reforma pomůže ke zlepšení veřejných financí a zda je rovna pro všechny. 

 

Cílem reforem, které zahrnují i změny v sociálním systému, je zastavit 

zadlužování státu. Do roku 2010 chce snížit deficit veřejných financí na 2,3 procenta 

hrubého domácího produktu, který dnes činí kolem 4 procent.   

Daň z příjmu fyzických osob s jednotnou procentuální sazbou je zavedena 

například na Slovensku, Lotyšsku, Estonsku a Rusku. 

 

Největší změnou je jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob, která bude činit 

15 %22. Pro zaměstnance to ve skutečnosti znamená 20 %, protože se mění vyměřovací 

základ daně z hrubé mzdy na tak zvanou superhrubou mzdu, ke které se připočte i 35 % 

sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel. A tak základ, ze kterého 

se daň vypočítává se zvýši o 47,5 %. Jelikož by na tomto systému prodělaly rodiny 

s nízkými příjmy, které podléhali 12 % sazbě, budou změněny slevy na dani  

i odčitatelné položky.23 

 

I když touto reformou přijde stát zhruba o 16 miliard korun na daních z příjmů, tak 

na DPH vybere kolem 25 miliard. Je to z důvodu, že zboží či služby, které doposud 

podléhaly snížené 5 % daní (např. potraviny, léky, knihy, teplo, voda atd.), se zvýší na  

9 %. A tak za každou korunu, o kterou se sníží daň, zaplatíme přibližně korunu šedesát 

na dražším zboží a službách.24 

 

 

 

 

                                                 
22 15 % sazba je uváděna k 24. dubnu, v průběhu vypracování práce může být sazba  změněna 
23 FIALA, Zbyněk. Kolik to teda bude?. Ekonom, duben 2007, č. 14, 1 s. ISSN 1210-0714 
24 PATOČKOVÁ, Martina. Nižší daně, vyšší ceny. Mladá fronta dnes. MF Dnes, duben 2007, s. 1 –2. 
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6.1 Přínosy rovné daně:25 

 

1. zjednodušení daňového systému  

Avšak tato skutečnost neproběhne. V podstatě lze říci, že vše zůstává při 

starém krom toho, že bude daň rovná a upraví se některé slevy na dani či odčitatelné 

položky.  

 
2. dodatečný příjem z omezení daňových úniků 

Je třeba si uvědomit, zda snížení daní je takového rozměru, aby se lidem  

a firmám vyplatilo daně platit a ne jim unikat? 

 
3. vyšší výnosy daní díky vyššímu ekonomickému růstu  

 
4. vyšší příjmy poplatníků díky vyššímu ekonomickému růstu  

 
5. administrativní a časová úspora pro poplatníky  

Tato slibovaná administrativní a časová úspora pro poplatníky se ani v příští 

      roce konat nebude. Daňové přiznání nebude v podstatě o nic jiné než je doposud. 

 

 

6.2 Plánované změny v roce 2008 

 

Slevy na dani ve zdaňovacím období roku 2006 a 2007 

 
Položka Sleva na dani 2007 Slevy na dani 2008 

Poplatník 7 200 24 840 

Manželka 4 200 24 840 

Částečný invalidní důchodce 1 500  

Plný invalidní důchodce 3 000  

Držitel průkazu ZTP – P 9 600  

Student 2 400 4 200 

tabulka 5.1: Slevy na dani ve zdaňovacím období roku 2006 a 2007 

                                                 
25 RYSKOVÁ, Světlana. Levá ruka bere, prává hned dává. Ekonom, duben 2007, č. 14, s. 24 – 25. ISSN 
1210-0714. 



43 
 

V plánu je i zvýšit daňové zvýhodnění na dítě ze současných 6 000 korun ročně na 

10 440 korun ročně. 

 

Tato změna počítá i z důchodci, kteří stále pracují. Navrhuje přiznat slevu na dani 

ve výši 24 840 korun ročně. V současnosti si neuplatňují žádnou slevu na dani. 

 

 

6.3 Další plánované změny 

 

1) Reforma sociálních dávek 

V první řadě se reforma zaměří na škrty na nemocenských dávkách a na 

rodičovském příspěvku. V prvních třech dnech nemoci stát nebude platit vůbec, při 

pracovní neschopnosti kratší jak dva měsíce se dávky sníží všem.  

 

U mateřské dovolené si rodiče budou moci vybrat, jak dlouho budou chtít zůstat 

s dětmi doma. Obecně bude platit čím kratší doba to bude, tím větší peníze dostanou. 

Rodičovský příspěvek se bude pohybovat mezi 11 400 – 3 800 korunami. 

 

2) Stropy na pojistném  

Tato reforma zahrnuje i zavedení stropů na sociální a zdravotní pojištění.  

Od odvodů budou osvobozeny příjmy nad  80 tisíc korun měsíčně, což je průměru 

čtyřnásobek průměrného měsíčního platu. Stejný strop má platit i pro živnostníky, takže 

ti budou muset státu zaplatit na pojistném naopak více než dosud. 

 

3) Dědická daň 

Reforma se dotkne dále majetkových daní. Od příštího roku by již neměli lidé 

platit dědickou nebo darovací daň.  

 

Do budoucna vláda rovněž uvažuje o zrušení daně z převodu nemovitosti  

a osvobození příjmů z dividend a kapitálových výnosů. 
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4) Snížení daní právnickým osobám 

Firmám by daně měly na rozdíl od fyzických osob klesat postupně. Ze současných 

24 % by měly klesnout až na 19 %26 . 

 

Rok Sazba daně v % 

2007 24% 

2008 22% 

2009 20% 

2010 19% 

tabulka 6.1: Sazda daně pro PO 

 

 

6.4 Výhody či nevýhody? 

 

1) Konec společného zdanění manželů 

 
Po dva roky mohli manželé zdanit své příjmy společně a díky tomuto zdanění 

mnoho rodin ušetřilo tisíce někdy i desítky tisíce korun ročně. Loni společné zdanění 

využilo přes 300 tisíc rodin, letos se očekává, že jich bude kolem 400 tisíc. V případě, 

že bude zavedena rovná daň, ztrácí institut společného zdanění manželů význam. 

Otázkou zůstává zda na plánované reformě páry vydělají či prodělají. 

 
Jako každá reforma má své pro a proti. V tomto případě některé rodiny by na 

zrušení společného zdanění mohli prodělat. Vyšší přínos a úsporu na daních budou mít 

rodiny, které mají více dětí. 

 

                                                 
26 ZLÁMALOVÁ, L. a VAŠEK, P. Vládní reforma. Hospodářské noviny, duben 2007, č. 67, s. 2 –3. 
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2) Hypotéka  

Snížením daňové sazby na 15 % někteří ušetří stovky korun naopak někteří je 

prodělají. Lidé s příjmem nad 40 000 korun díky reformě znevýhodněni. Jestliže 

zaměstnanec splácí hypotéční úvěr, tak mu bude vrácena od finančního úřadu částka  

ze zaplacených úroků ve výši 15 % místo dosavadních 32 %. Naopak lidé, kteří 

podléhají 12 % sazbě vydělají nejvíce. Samotná reforma jim díky slevě na dani ušetří 

stovky korun měsíčně a vliv hypotéky tuto výhodu ještě zesílí. 

 

3) Pořízení nového bytu 

Pro ty, kteří ještě vlastní bydlení nemají ale chtějí si ho v budoucnu pořídit, pak 

daňová reforma sníží nejen výhodnost odpočtů úroků z hypotéky, ale zdraží jim i cenu 

bytu až o 4 %.  Na zvýšeném DPH z ceny bytu  zaplatí mnohonásobně víc, než jsou 

schopni na daních z příjmů ušetřit za celých 7 let. V tomto případě je pro poplatníky 

daňová reforma nevýhodná absolutně bez ohledu na výši příjmů.  

 

4) Odčitatelné položky nebo nižší daň 

Vyšší odčitatelné položky se vyplatí lidem s nižšími příjmy, protože díky nim  

se sníží základ daně někdy až tak, že daň z příjmů platit nebude. Naopak pro ty, kteří 

mají příjmy nad 30 tisíc měsíčně jsou  výhodné nižší daňové sazby. Daňové slevy  

za děti poznají všichni, zanedbatelné jsou až pro nejbohatší.  

 

5) Vyšší DPH nebo nižší daň 

Zvýšení DPH se dotkne každého, ale nejvíce je to nepříjemné pro rodiny s nižšími 

příjmy. Tyto rodiny utrácejí za bydlení a potraviny průměrně 45 procent svých výdajů. 

Z toho je zřejmé, že pro tyto rodiny je vhodnější nižší sazba daně.27
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 PATOČKOVÁ, Martina. Nižší daň vezme výhody. Mladá Fronta Dnes, březen 2007, č. 54, sešit B,  
2 s. 
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Je tato reforma pouze pro bohaté? Podle různých rozborů je viditelné, že ano. 

Podle statistik je v České republice je 8 % obyvatel na úrovni chudoby, 89 % ve střední 

třídě a 3 % tzv. ,,bohatých“. A právě tato 3 % na těchto změnách nejvíce ušetří.  

 

Reforma je opravdu více výhodná pro lidi s příjmem nad 40 000 Kč pokud však 

nemají hypotéku.  

 

Podle mého názoru jsou některé změny velice tvrdé. Například proč by si ženy na 

mateřské měly vybírat jak dlouho zůstanou s dětmi doma? U tohoto problému je nutné 

zvážit co je přednější zda peníze nebo výchova!  

 

 Proč se vláda orientuje na tak prudké změny v daňovém systému a nezaměřuje  

se spíše na to, jakým způsobem daně dovybírat. Na tuto otázku je velice snadná 

odpověď, proč by se měl někdo zabývat tak složitou věcí, když lze snadno vydělat 

zvýšením daně z přidané hodnoty, kterou musí každý zaplatit. 
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7 Konkrétní příklady srovnání společného zdanění manželů  

a spolupracujících osob 

 

Tuto část práce jsem se rozhodla věnovat srovnání způsobu výpočtu daňové 

povinnosti. Budu se zde zabývat srovnáním společného zdanění manželů a rozdělení 

příjmů na spolupracující osobu. Na konkrétních příkladech ukáži pro, kterou rodinu  

a s jakými příjmy je výhodnější použití některého z těchto dvou institutů.  

 

 

7.1 Srovnání společného zdanění manželů a převod příjmů na spolupracující osobu 

 

V této kapitole se zabývám výpočty daňové povinnosti u rodin, které mají různé 

příjmy ze závislé činnosti a samostatně výdělečné činnosti. Smyslem těchto výpočtů je 

ukázat rodinám, jakou úsporu budou mít v případě použití společného zdanění manželů 

a jakou úsporu budou mít v případě, že převedou příjmy na spolupracující osobu. 

Výpočty budu aplikovat na situacích: 

• Rodina má podprůměrné příjmy kde: 

a) oba manželé mají příjem, 

b) jeden z manželů má příjem, druhý je na mateřské dovolené, 

c) jeden z manželů má příjem, druhý je v invalidním důchodu. 

• Rodina má průměrné příjmy kde: 

a) oba mají průměrný příjem, 

b) jeden z manželů má průměrný příjem, druhý je na mateřské dovolené, 

c) jeden z manželů má průměrný příjem, druhý je v invalidní důchodu. 

• Rodina má mírně nadprůměrné příjmy kde: 

a) oba mají nadprůměrné příjmy, 

b) jeden z manželů má nadprůměrný příjem, druhý na mateřské dovolené, 

c) jeden z manželů má nadprůměrný příjem, druhý je v invalidním 

důchodu. 

• Jeden z manželů má nadprůměrný příjem, druhý průměrný příjmem a uplatňují 

nezdanitelnou část podle § 15 ve výši 6 000 Kč. 
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• Jeden z manželů má průměrné příjmy a druhý nadprůměrné, podnikající manžel 

uplatňuje ztrátu z minulého období ve výši 25 000 Kč. 

 

 

7.2 Podmínky pro výpočty 

 

Aby bylo možné srovnat, jaký institut je pro rodiny výhodnější, je nutné stanovit si 

některé podmínky. 

• Manželé mají jedno vyživované dítě. 

Tato podmínka je nutná především pro uplatnění společného zdanění manželů. 

Slevu na vyživované dítě si bude uplatňovat, ten z manželů, jehož příjmy jsou 

vyšší. 

• Určení výše příjmů. 

Příjmy jsem zvolila podle průměrné hrubé mzdy vyhlášené sdělením 

ministerstva práce a sociálních věcí, která činí 19 468 Kč. Aby bylo možné 

srovnání, bude se rovnat hrubý roční příjem ze závislé činnosti rozdílu ročních 

příjmů a výdajů ze samostatně výdělečné činnosti. 

Podprůměrné příjmy: hrubý roční příjem 140 000 Kč / 12 000 Kč měsíčně 

Průměrně příjmy: hrubý roční příjem 240 000 Kč / 20 000 Kč měsíčně 

Nadprůměrné příjmy: hrubý roční příjem 420 000 Kč / 35 000 Kč měsíčně 

• Invalidní důchodce. 

Zvolila jsem částečný důchod, protože není omezen ve výdělečné činnosti. 

• Slevy na dani podle § 35ba. 

Slevu na dani na invalidního důchodce bude uplatňovat ten z manželů jehož 

příjmy jsou nižší. Sleva na dani činí 1 500 Kč. Slevu na manžela/ku žijící 

s poplatníkem v domácnosti uplatňuje ten jehož příjmy jsou vyšší. Sleva na dani 

činí 4 200 Kč. 

• Určení osob. 

Osobou samostatně výdělečně činnou, bude ten z manželů, jehož příjmy jsou 

vyšší – manžel. Manželka bude mít příjmy ze závislé činnosti nebo bude osobou 

bez vlastních příjmů, tedy na mateřské dovolené či v invalidním důchodu. 
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• Rozdělení příjmů na spolupracující osobu. 

Jestliže je jeden z manželů bez vlastních příjmů, rozdělí na ni podnikají manžel 

50 % svých příjmů, tedy nejvyšší možnou část. Bude-li mít manželka vlastní 

příjmy, rozdělí na ni manžel pouze takovou část, aby jejich základy daně byly 

podobné. Tedy z jeho rozdílu příjmů a výdajů snížených o pojistné odečte 

polovinu ze společného základu daně. Zbylou část si manželka přičte ke svému 

základu daně sníženého o pojistné. Částky budu zaokrouhlovat na koruny. 

• Podmínky pro placení pojistného 

Sociální a zdravotní pojištění vyměřuje osobě, která má příjmy ze závislé 

činnosti zaměstnavatel. Pokud je osoba bez vlastních příjmů, hradí za ni 

pojištění stát. Osoba, která má příjmy z podnikání, platí povinné pojistné z 50 %  

rozdílu příjmů a výdajů. Spolupracující osoba si povinné pojistné hradí sama až 

z rozdělené části. Pro účely sociálního pojištění se osoba  přihlásí 

k důchodovému pojištění ve všech případech. Povinné pojistné a zdravotní 

pojištění je v součtu 43,1 %. 

• Nezdanitelná část podle § 15 je uplatňována ve výši 6 000 Kč. 

Jedná se o platbu na životní pojištění. Domnívám se, že pro stanovené příklady 

je tato částka optimální. 

• Ztráta z minulého období je uplatňována ve výši 25 000 Kč. 

Tuto ztrátu uplatňuje podnikající manžel. Ztráta je za předcházející zdaňovací 

období. 
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7.3 Ukázkové příklady srovnání společného zdanění manželů a spolupracujících 

osob  

 
7.3.1 Oba manželé mají podprůměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 102 000 Příjmy - Výdaje 144 000 
Pojistné 12 750 Pojistné 31 032 

Základ daně 89 250 Základ daně 112 968 

Zaokrouhlený ZD 89 200 Zaokrouhlený ZD 112 900 
Daň podle § 16 10 704 Daň podle § 16 13 548 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 3 504 Daň - slevy na dani 6 348 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 

Daň - daňové zvýhodnění 3 504 Daň - daňové zvýhodnění 348 

Čistý příjem 85 746 Čistý příjem 112 620 

        

Daň. povinnost rodiny 3 852 Čistý příjem rodiny 198 366 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 102 000 Příjmy - Výdaje 144 000 
Pojistné 12 750 Pojistné 31 032 

Základ daně 89 250 Základ daně 112 968 

Součet základů daně 202 218 
Společný základ daně 202 218 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 101 109 Základ daně 101 109 
Zaokrouhlený ZD 101 100 Zaokrouhlený ZD 101 100 
Daň podle § 16 12 132 Daň podle § 16 12 132 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 4 932 Daň - slevy na dani 4 932 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 4 932 Daň - daňové zvýhodnění -1 068 
Čistý příjem 84 318 Čistý příjem 114 036 
        
Daň. povinnost rodiny 3 864 Čistý příjem rodiny 198 354 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 102 000 Příjmy - Výdaje 144 000 
Pojistné 12 750 Rozdělené příjmy 15 117 
Rozdělené příjmy 15 117 Po rozdělení 128 883 

Pojistné 3 258 Pojistné 27 774 
Základ daně 101 109 Základ daně 101 122 
Zaokrouhlený ZD 101 100 Zaokrouhlený ZD 101 100 
Daň §  12 132 Daň §  12 132 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 4 932 Daň - slevy na dani 4 932 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 4 932 Daň - daňové zvýhodnění -1 068 
Čistý příjem 96 177 Čistý příjem 102 190 
        
Daň. povinnost rodiny 3 864 Čistý příjem rodiny 198 367 
 

 

 

 

V případě, že se manželé rozhodnout zdanit své příjmy odděleně bude mít 

manželka po odečtení slevy na dani výslednou daňovou povinnost 3 504 Kč a daňová 

povinnost manžela po uplatnění slev na dani bude 348 Kč. Daňová povinnost rodiny tak 

bude 3 852 Kč. Při stanovení společného základu daně zaplatí manželka daň sníženou 

 o slevu na dani 4 932 Kč a manželovi bude vrácena daň ve výši 1 068 Kč. Celková 

daňová povinnost rodiny bude 3 864 Kč. V tomto případě je společné zdanění manželů 

zbytečné, jelikož při samostatném výpočtu ušetří rodina 12 Kč. Rozdělením příjmů na 

spolupracující osobu bude daňová povinnost stejná jako v případě společného zdanění 

manželů.  
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7.3.2 Jeden z manželů je na mateřské dovolené a druhý má podprůměrné příjmy 
 
Výpočet daně každým z manželů odděleně 
 

 

 
 
Společné zdanění manželů 
  

Manželka Manžel 
Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 144 000 
Pojistné 0 Pojistné 31 032 

Základ daně 0 Základ daně 112 968 

Součet základů daně 112 968 
Společný základ daně 112 968 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 56 484 Základ daně 56 484 
Zaokrouhlený ZD 56 400 Zaokrouhlený ZD 56 400 
Daň podle § 16 6 778 Daň podle § 16 6 768 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
    Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 0 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění -6 000 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 118 968 
        
Daň. povinnost rodiny -6 000 Čistý příjem rodiny 118 968 
 

Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 144 000 

Pojistné 0 Pojistné 31 032 

Základ daně 0 Základ daně 112 968 

Zaokrouhlený ZD 0 Zaokrouhlený ZD 112 900 

Daň podle § 16 0 Daň podle § 16 13 548 

Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 

    Na manželku 4 200 

Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 2 148 

daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 

Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění -3 852 

Čistý příjem 0 Čistý příjem 116 820 

        

Daň. povinnost rodiny -3 852 Čistý příjem rodiny 116 820 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracujících osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 0 Příjmy - Výdaje 144 000 
Pojistné 0 Rozdělené příjmy 72 000 
Rozdělené příjmy 72 000 Po rozdělení 72 000 
Pojistné 15 516 Pojistné 15 516 

Základ daně 56 484 Základ daně 56 484 
Zaokrouhlený ZD 56 400 Zaokrouhlený ZD 56 400 
Daň §  6 768 Daň §  6 768 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
       
Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 0 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění  0 Daň - daňové zvýhodnění -6 000 
Čistý příjem 56 484 Čistý příjem 62 484 
        
Daň. povinnost rodiny -6 000 Čistý příjem rodiny 118 968 
 

 

 

 

Jestliže manžel zdaní své příjmy sám, bude mu vrácen daňový bonus ve výši  

3 852 Kč. Pokud se manželé rozhodnou vycházet ze společného základu bude daň 

manželky, která je bez vlastních příjmů 0 Kč a druhému z manželů bude vrácen daňový 

bonus ve výši 6 000 Kč. Stejně tomu bude i u rozdělení příjmů na spolupracující osobu. 

V tomto případě bude vhodné využít jeden z těchto dvou institutů. Záleží jen na 

podmínkách, které rodina splňuje. Úspora rodiny při využití společného zdanění 

manželů nebo rozdělení příjmů na spolupracující bude vyšší o 2 148 Kč než, kdyby 

každý z manželů zdanil své příjmy zvlášť. 

 

U rodiny, kde jeden z manželů je v invalidním důchodu bude daňová povinnost 

stejná jako v případě, kdy je jeden z manželů na mateřské dovolené. Je to dáno nízkými 

příjmy rodiny. 
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7.3.3 Oba manželé mají průměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 210 000 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 26 250 Pojistné 51 720 

Základ daně 183 750 Základ daně 188 280 

Zaokrouhlený ZD 183 700 Zaokrouhlený ZD 188 200 
Daň podle § 16 26 419 Daň podle § 16 27 274 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 19 219 Daň - slevy na dani 20 074 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 

Daň - daňové zvýhodnění 19 219 Daň - daňové zvýhodnění 14 074 

Čistý příjem 164 531 Čistý příjem 174 206 

        

Daň. povinnost rodiny 33 293 Čistý příjem rodiny 338 737 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 210 000 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 26 250 Pojistné 51 720 
Základ daně 183 750 Základ daně 188 280 

Součet základů daně 372 030 
Společný základ daně 372 030 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 186 015 Základ daně 186 015 
Zaokrouhlený ZD 186 000 Zaokrouhlený ZD 186 000 
Daň podle § 16 26 856 Daň podle § 16 26 856 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 19 656 Daň - slevy na dani 19 656 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 19 656 Daň - daňové zvýhodnění 13 656 
Čistý příjem 164 094 Čistý příjem 174 624 
        
Daň. povinnost rodiny 33 312 Čistý příjem rodiny 338 718 
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Výpočet daně rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 210 000 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 26 250 Rozdělené příjmy 2 891 
Rozdělené příjmy 2 891 Po rozdělení 237 109 
Pojistné 626 Pojistné 51 097 
Základ daně 186 015 Základ daně 186 012 
Zaokrouhlený ZD 186 000 Zaokrouhlený ZD 186 000 

Daň §  26 856 Daň §  26 856 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 19 656 Daň - slevy na dani 19 656 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 19 656 Daň - daňové zvýhodnění 13 656 
Čistý příjem 166 359 Čistý příjem 172 356 
        
Daň. povinnost rodiny 33 312 Čistý příjem rodiny 338 715 
 

 

 

 

Daňová povinnost manželky, v případě, že by svoje příjmy zdanila samostatně,  

by byla 19 219 Kč a daň podnikajícího manžela by za těchto okolností činila 14 074 Kč. 

Tedy celková daňová povinnost by byla 33 293 Kč. Pokud by se manželé rozhodli 

vycházet ze společného základu daně, daň manželky by činila po odečtení příslušných 

slev na dani 19 656 Kč a daň manžela by činila 13 656 Kč. Daňová povinnost rodiny, 

při využití tohoto institutu, by činila 33 312 Kč. Úspora rodiny bude o 100 Kč nižší, 

když si každý vypočítá svou daň sám. Jestliže manželé využijí rozdělení příjmů  

a výdajů na spolupracující osobu bude daňová povinnost rodiny 33 312 Kč stejně jako  

u společného zdanění manželů . 
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7.3.4 Jeden z manželů je na mateřské dovolené a druhý má průměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Pojistné 51 720 
Základ daně 0 Základ daně 188 280 

Zaokrouhlený ZD 0 Zaokrouhlený ZD 188 200 
Daň podle § 16 0 Daň podle § 16 27 274 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
  Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 15 874 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění 9 874 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 178 406 
        
Daň. povinnost rodiny 9 874 Čistý příjem rodiny 178 406 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Pojistné 51 720 
Základ daně 0 Základ daně 188 280 

Součet základů daně 188 280 
Společný základ daně 188 280 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 94 140 Základ daně 94 140 
Zaokrouhlený ZD 94 100 Zaokrouhlený ZD 94 100 
Daň podle § 16 11 292 Daň podle § 16 11 292 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
  Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 4 092 Daň - slevy na dani 0 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 4 092 Daň - daňové zvýhodnění -6 000 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 194 280 
        
Daň. povinnost rodiny -1 908 Čistý příjem rodiny 190 188 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

Manželka Manžel 
Vlastní příjmy 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Rozdělené příjmy 120 000 
Rozdělené příjmy 120 000 Po rozdělení 120 000 
Pojistné 25 860 Pojistné 25 860 

Základ daně 94 140 Základ daně 94 140 
Zaokrouhlený ZD 94 100 Zaokrouhlený ZD 94 100 
Daň §  11 292 Daň §  11 292 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 4 092 Daň - slevy na dani 4 092 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 4 092 Daň - daňové zvýhodnění -1 908 
Čistý příjem 90 048 Čistý příjem 96 048 
        
Daň. povinnost rodiny 2 184 Čistý příjem rodiny 186 096 
 

 

 

 

Bude-li manžel postupovat při zdanění běžným postupem, jeho daň z příjmů 

snížená o slevu na vyživující manželku, bude činit 9 874 Kč. Při využití společného 

zdanění manželů bude manželům vrácen přeplatek ve výši 1 908 Kč, z toho manžel 

dostane zpět přeplatek ve výši 6 000 Kč a manželka bez vlastních příjmů by zaplatila 

daň ve výši 4 092 Kč. Při využití společného zdanění manželů bude daňová povinnost  

o 9 874 Kč nižší a k tomu jim bude vráceno 1 908 Kč. Při využití rozdělení příjmů na 

spolupracující osobu zaplatí rodina daň 2 184 Kč, z toho manžel – podnikatel má 

vráceno 1 908 Kč a manželka bez vlastních příjmů má daň 4 092 Kč. V porovnáním se 

společným zdaněním manželů bude daňová povinnost rodiny o 4 200,- Kč vyšší (tato 

částka odpovídá slevě na dani na vyživovaného manžela, kterou není možné při 

rozdělení příjmů na spolupracující osobu uplatnit). 
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7.3.5 Jeden z manželů je v invalidním důchodu a druhý má průměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Pojistné 51 720 
Základ daně 0 Základ daně 188 280 

Zaokrouhlený ZD 0 Zaokrouhlený ZD 188 200 
Daň podle § 16 0 Daň podle § 16 27 274 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500 Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 15 874 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění 9 874 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 178 406 
        
Daň. povinnost rodiny 9 874 Čistý příjem rodiny 178 406 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Pojistné 51 720 

Základ daně 0 Základ daně 188 280 

Součet základů daně 188 280 
Společný základ daně 188 280 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 94 140 Základ daně 94 140 
Zaokrouhlený ZD 94 100 Zaokrouhlený ZD 94 100 
Daň podle § 16 11 292 Daň podle § 16 11 292 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500 Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 2 592 Daň - slevy na dani 0 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 2 592 Daň - daňové zvýhodnění -6 000 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 194 280 
        
Daň. povinnost rodiny -3 408 Čistý příjem rodiny 191 688 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 0 Příjmy - Výdaje 240 000 
Pojistné 0 Rozdělené příjmy 120 000 
Rozdělené příjmy 120 000 Po rozdělení 120 000 
Pojistné 25 860 Pojistné 25 860 

Základ daně 94 140 Základ daně 94 140 
Zaokrouhlený ZD 94 100 Zaokrouhlený ZD 94 100 
Daň §  11 292 Daň §  11 292 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500     
Daň - slevy na dani 2 592 Daň - slevy na dani 4 092 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 2 592 Daň - daňové zvýhodnění -1 908 
Čistý příjem 91 548 Čistý příjem 96 048 
        
Daň. povinnost rodiny 684 Čistý příjem rodiny 187 596 
 

 

 

 

Daň manžela po uplatnění slevy na vyživující manželku bude při samostatném 

výpočtu 9 874 Kč. Jestliže se rozhodnou zdanit své příjmy ze společného základu daně 

bude mít manželka bez vlastních příjmů, po uplatnění slev na dani, daň 2 592 Kč  

a podnikateli bude vrácen přeplatek ve výši 6 000 Kč. Tím, že manžel uplatnil slevu na 

dítě a byl mu vrácen přeplatek, rodině bude vrácena částka 3 408 Kč. Na společném 

zdanění manželů ušetří rodina , oproti běžném zdanění, 13 282 Kč. Pokud se rozhodnou 

pro rozdělení příjmů na spolupracující osobu bude mít manželka daň 2 592 Kč a manžel 

– podnikatel bude mít přeplatek ve výši 1 908Kč. Daňová povinnost rodiny bude 684 

Kč. Společné zdanění manželů je v tomto případě výhodnější, protože jak již bylo 

zmíněno, při rozdělení příjmů na spolupracující osobu nemůže druhý partner uplatnit 

slevu na vyživující manželku. 
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7.3.6 Oba mají nadprůměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 360 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 45 000 Pojistné 90 510 
Základ daně 315 000 Základ daně 329 490 

Zaokrouhlený ZD 315 000 Zaokrouhlený ZD 329 400 
Daň podle § 16 57 162 Daň podle § 16 60 762 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 49 962 Daň - slevy na dani 53 562 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 49 962 Daň - daňové zvýhodnění 47 562 
Čistý příjem 265 038 Čistý příjem 281 928 
        
Daň. povinnost rodiny 97 524 Čistý příjem rodiny 546 966 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 360 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 45 000 Pojistné 90 510 

Základ daně 315 000 Základ daně 329 490 

Součet základů daně 644 490 
Společný základ daně 644 490 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 322 245 Základ daně 322 245 
Zaokrouhlený ZD 322 200 Zaokrouhlený ZD 322 200 
Daň podle § 16 58 962 Daň podle § 16 58 962 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 51 762 Daň - slevy na dani 51 762 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 51 762 Daň - daňové zvýhodnění 45 762 
Čistý příjem 211 476 Čistý příjem 283 728 
        
Daň. povinnost rodiny 97 524 Čistý příjem rodiny 546 966 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 360 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 45 000 Rozdělené příjmy 9 236 
Rozdělené příjmy 9 236 Po rozdělení 410 764 
Pojistné 1 991 Pojistné 88 520 

Základ daně 322 245 Základ daně 322 245 
Zaokrouhlený ZD 322 200 Zaokrouhlený ZD 322 200 
Daň §  58 962 Daň §  58 962 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 51 762 Daň - slevy na dani 51 762 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 51 762 Daň - daňové zvýhodnění 45 762 
Čistý příjem 270 483 Čistý příjem 276 482 
        
Daň. povinnost rodiny 97 524 Čistý příjem rodiny 546 965 
 

 

 

 

V tomto případě bude daňová povinnost u všech třech možností výpočtu daně 

z příjmů stejná. Měsíční příjmy manželů se neliší o více jak 5 000 Kč. V ojedinělých 

případech je možné, že daňová povinnost bude stejná. 
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7.3.7 Jeden z manželů je na mateřské dovolené a druhý má nadprůměrné příjmy 
 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 420 000 

Pojistné 0 Pojistné 90 510 

Základ daně 0 Základ daně 329 490 

Zaokrouhlený ZD 0 Zaokrouhlený ZD 329 400 

Daň podle § 16 0 Daň podle § 16 60 762 

Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 

  Na manželku 4 200 

Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 49 362 

daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 

Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění 43 362 

Čistý příjem 0 Čistý příjem 286 128 

        

Daň. povinnost rodiny 43 362 Čistý příjem rodiny 286 128 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 0 Pojistné 90 510 
Základ daně 0 Základ daně 329 490 

Součet ZD 329 490 
Společný základ daně 329 490 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 164 745 Základ daně 164 745 
Zaokrouhlený ZD 164 700 Zaokrouhlený ZD 164 700 
Daň podle § 16 22 809 Daň podle § 16 22 809 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
    Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 15 609 Daň - slevy na dani 11 409 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 15 609 Daň - daňové zvýhodnění 5 409 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 324 081 
        
Daň. povinnost rodiny 21 018 Čistý příjem rodiny 308 472 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 0 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 0 Rozdělené příjmy 210 000 
Rozdělené příjmy 210 000 Po rozdělení 210 000 
Pojistné 45 255 Pojistné 45 255 

Základ daně 164 745 Základ daně 164 745 
Zaokrouhlený ZD 164 700 Zaokrouhlený ZD 164 700 
Daň §  22 809 Daň §  22 809 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 15 609 Daň - slevy na dani 15 609 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 15 609 Daň - daňové zvýhodnění 9 609 
Čistý příjem 149 136 Čistý příjem 155 136 
        
Daň. povinnost rodiny 25 218 Čistý příjem rodiny 304 272 
 

 

 

 

Daňová povinnost manžela, snížená o příslušné slevy na dani bude při výpočtu 

daně z příjmů 43 362 Kč. Využitím společného zdanění manželů by byla daň povinnost 

rodiny 21 018 Kč, z toho by měla manželka bez vlastních příjmů daň 15 609 Kč  

a podnikající manžel 5 409 Kč. Úspora rodiny by byla o 22 344 Kč nižší. Pokud by se 

rozhodli využít rozdělení příjmů daňová povinnost by tak činila 25 218 Kč. I v tomto 

případě je výhodnější využít společného zdanění manželů než rozdělení příjmů na 

spolupracující osobu, jelikož rodina tak ušetří o další 4 200 Kč. Je to způsobeno slevou 

na dani na vyživující manželku, která nelze u spolupracující osob uplatnit. 
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7.3.8 Jeden z manželů je v částečném invalidním důchodu a druhý má nadprůměrné 

příjmy 

 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 0 Pojistné 90 510 

Základ daně 0 Základ daně 329 490 

Zaokrouhlený ZD 0 Zaokrouhlený ZD 329 400 
Daň podle § 16 0 Daň podle § 16 60 762 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500 Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 0 Daň - slevy na dani 49 362 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 0 Daň - daňové zvýhodnění 43 362 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 286 128 
        
Daň. povinnost rodiny 43 362 Čistý příjem rodiny 286 128 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 0 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 0 Pojistné 90 510 
Základ daně 0 Základ daně 329 490 

Součet základů daně 329 490 
Společný základ daně 329 490 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 164 745 Základ daně 164 745 
Zaokrouhlený ZD 164 700 Zaokrouhlený ZD 164 700 
Daň podle § 16 22 809 Daň podle § 16 22 809 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500 Na manželku 4 200 
Daň - slevy na dani 14 109 Daň - slevy na dani 11 409 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 14 109 Daň - daňové zvýhodnění 5 409 
Čistý příjem 0 Čistý příjem 324 081 
        
Daň. povinnost rodiny 19 518 Čistý příjem rodiny 309 972 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 0 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 0 Rozdělené příjmy 210 000 
Rozdělené příjmy 210 000 Po rozdělení 210 000 
Pojistné 45 255 Pojistné 45 255 

Základ daně 164 745 Základ daně 164 745 
Zaokrouhlený ZD 164 700 Zaokrouhlený ZD 164 700 
Daň §  22 809 Daň §  22 809 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
Invalida 1 500     
Daň - slevy na dani 14 109 Daň - slevy na dani 15 609 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 14 109 Daň - daňové zvýhodnění 9 609 
Čistý příjem 150 636 Čistý příjem 155 136 
        
Daň. povinnost rodiny 23 718 Čistý příjem rodiny 305 772 
 

 

 

 

Podnikající manžel bude platit daň 43 362 Kč. Při společném zdanění manželů  

by rodina zaplatila daň 19 518 Kč, z čeho daň manželky v invalidním důchodu by byla  

14 109 Kč daň manžela – podnikatele by činila 5 409 Kč. Oproti samostatném zdanění 

rodiny ušetří využitím společného zdanění  23 844 Kč. Kdyby podnikající manžel 

převedl část příjmů na manželku byla by daňová povinnost rodiny 23 718 Kč. Pro tuto 

rodinu bude výhodnější využít společného zdanění, jelikož ušetří o 4 200 Kč více než, 

kdyby využila rozdělení příjmů na spolupracující osobu. Tato částka odpovídá slevě na 

vyživující manželku, kterou při rozdělení příjmů nemůže manžel uplatnit. 
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7.3.9 Jeden z manželů má nadprůměrný příjem, druhý průměrný příjmem a uplatňují 

nezdanitelnou část podle § 15 ve výši 6 000 Kč 

 

Výpočet daně každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Pojistné 90 510 

Základ daně 210 000 Základ daně 329 490 

    NČZD § 15 6 000 
Zaokrouhlený ZD 210 000 Zaokrouhlený ZD 323 400 
Daň podle § 16 31 416 Daň podle § 16 59 262 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 24 216 Daň - slevy na dani 52 062 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 24 216 Daň - daňové zvýhodnění 46 062 
Čistý příjem 185 784 Čistý příjem 283 428 
        
Daň. povinnost rodiny 70 278 Čistý příjem rodiny 469 212 
 

 

Společné zdanění manželů 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Pojistné 90 510 
Základ daně 210 000 Základ daně 329 490 

Společný základ daně 539 490 
NČZD § 15 6 000 
Snížený ZD o NČZD 533 490 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 266 745 Základ daně 266 745 
Zaokrouhlený ZD 266 700 Zaokrouhlený ZD 266 700 
Daň podle § 16 45 087 Daň podle § 16 45 087 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 37 887 Daň - slevy na dani 37 887 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 37 887 Daň - daňové zvýhodnění 31 887 
Čistý příjem 172 113 Čistý příjem 297 603 
        
Daň. povinnost rodiny 69 774 Čistý příjem rodiny 469 716 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Rozdělené příjmy 79 942 
Rozdělené příjmy 79 942 Po rozdělení 340 058 
Pojistné 17 197 Pojistné 73 283 

Základ daně 269 745 Základ daně 269 775 
Zaokrouhlený ZD 269 700 Zaokrouhlený ZD 269 700 
Daň §  45 837 Daň §  45 837 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 38 637 Daň - slevy na dani 38 637 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 38 637 Daň - daňové zvýhodnění 32 637 
Čistý příjem 231 108 Čistý příjem 237 138 
        
Daň. povinnost rodiny 71 274 Čistý příjem rodiny 468 246 
 

 

 

 

Výsledná daň rodiny při odděleném výpočtu daně z příjmů bude 70 270 Kč, 

z čehož daň manželky bude 24 216 Kč a daň manžela bude 46 062 Kč. Při stanovení 

daně ze společného základu daně bude celková povinnost rodiny 69 774 Kč, z toho daň 

manželky bude činit 37 887 Kč a daň manžela po uplatnění slev na dani bude 31 887 

Kč. Ve srovnání s běžným postupem bude společné zdanění pro rodinu  výhodnější  

o 496 Kč. Při rozdělení příjmů na spolupracující osobu bude celková daň rodiny 71 274 

Kč. Ve srovnání se společným zdaněním manželů bude daňová povinnost o 1 500 Kč 

vyšší, ale i ve srovnání s běžným postupem výpočtu by, rozdělením příjmů na 

spolupracující osobu, byla daňová povinnost o 1004 Kč vyšší.  
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7.3.10 Průměrné příjmy a nadprůměrné příjmy, kdy jeden z manželů uplatňuje ztrátu 

z minulého období ve výši 25 000 Kč. 

 
Výpočet každým z manželů odděleně 

 
Manželka Manžel 

Hrubá mzda 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Pojistné 90 510 
Základ daně 210 000 Základ daně 329 490 

    Daňová ztráta § 34 25 000 
    ZD - § 34 319 490 
Zaokrouhlený ZD 210 000 Zaokrouhlený ZD 319 400 
Daň podle § 16 31 416 Daň podle § 16 58 262 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 24 216 Daň - slevy na dani 51 062 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 24 216 Daň - daňové zvýhodnění 45 062 
Čistý příjem 185 784 Čistý příjem 284 428 
        
Daň. povinnost rodiny 69 278 Čistý příjem rodiny 470 212 
 

 

Společné zdanění manželů 

 

Manželka Manžel 
Hrubá mzda 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Pojistné 90 510 
Základ daně 210 000 Základ daně 329 490 

Součet ZD 539 490 
Společný základ daně 539 490 

Upravený ZD se rozdělí na dvě poloviny 

Základ daně 269 745 Základ daně 269 745 
    Daňová ztráta § 34 25 000 
Zaokrouhlený ZD 269 745 Zaokrouhlený ZD 244 700 
Daň podle § 16 45 837 Daň podle § 16 39 587 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 38 637 Daň - slevy na dani 32 387 
daňové zvýhodnění  daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 38 637 Daň - daňové zvýhodnění 26 387 
Čistý příjem 231 108 Čistý příjem 243 358 
        
Daň. povinnost rodiny 65 024 Čistý příjem rodiny 474 466 
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Výpočet daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

 
Manželka Manžel 

Vlastní příjmy 240 000 Příjmy - Výdaje 420 000 
Pojistné 30 000 Rozdělené příjmy 76 157 
Rozdělené příjmy 76 157 Po rozdělení 343 843 
Pojistné 16 412 Pojistné 74 098 

Základ daně 269 745 Základ daně 269 745 
    Daňová ztráta § 34 25 000 
Zaokrouhlený ZD 164 700 Zaokrouhlený ZD 244 700 
Daň §  45 837 Daň §  39 587 
Poplatník 7 200 Poplatník 7 200 
        
Daň - slevy na dani 38 637 Daň - slevy na dani 32 387 
daňové zvýhodnění   daňové zvýhodnění 6 000 
Daň - daňové zvýhodnění 38 637 Daň - daňové zvýhodnění 26 387 
Čistý příjem 231 108 Čistý příjem 243 358 
        
Daň. povinnost rodiny 65 024 Čistý příjem rodiny 474 466 
 

 

 

 

Daň manželky při samostatném zdanění příjmů bude činit 24 216 Kč a daň 

manžela po uplatnění slev na dani a nezdanitelné části základu daně bude 45 062 Kč. 

Tedy celková daňová povinnost rodiny bude 69 278 Kč. Pokud se manželé rozhodnout 

využít společného zdanění manželů bude celková daňová povinnost rodiny 65 024 Kč, 

z toho manželka bude mít daň ve výši 38 637 Kč a daň manžela – podnikatele bude činit  

26 387. Při uplatnění společného zdanění manželů bude úspora rodiny o 4 254 Kč vyšší 

než kdyby, každý z manželů zdanil své příjmy sám. Při využití rozdělení příjmů na 

spolupracující osobu bude daňová povinnost rodiny stejná jako v případě společného 

zdanění manželů. 

 

Jelikož jde daňová ztráta uplatnit jen v omezených případech, tedy musela 

vzniknout v době, kdy manželé nevyžili společného zdanění manželů, je vhodné využít 

rozdělení příjmů na spolupracující osobu, pokud chce manžel mít co nejnižší daňovou 

povinnost. 
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Závěr 

 

Společné zdanění manželů je jedna z možností jak manželé mohou zdanit své 

příjmy. Smyslem tohoto institutu je především podpořit rodiny s dětmi a rodiny 

s nízkými příjmy. A k tomu jsou nastaveny i zákonem stanovené podmínky. 

 

Pomocí společného zdanění manželů dosáhnou úspory na daních z příjmů 

fyzických osob, ty rodiny, jejichž příjmy se od sebe výrazně liší. Nejvýznamnější 

úspora vznikne rodině, kde jeden z manželů nemá vlastní příjmy například je na 

mateřské dovolené, v invalidním důchodů atd. Tato úspora je dána díky tomu,  

že daňová povinnost každého z manželů se sníží o slevy na dani, které může uplatnit 

nejen manžel, ale i manželka bez vlastních příjmů. Pracující manžel si může uplatnit 

nejen slevu na poplatníka, ale i na vyživující manželku. U rodin jejichž příjmy se liší 

méně jak o 5 000 Kč je společné zdanění v podstatě bezvýznamné. Určitá úspora 

samozřejmě může vzniknout, ale částka, o kterou se bude daňová povinnost lišit je tak 

zanedbatelná, že si musí manželé uvědomit, zda jim stojí za tu časovou náročnost, která 

je třeba k vyplnění daňového přiznání. U rodin, které mají podobné příjmy a stejnou 

sazbu daně, může dojít k situaci, že daňová povinnost ze společného základu daně bude 

stejná nebo vyšší než kdyby si ji každý vypočítal sám. 

 

Srovnáme-li společné zdanění manželů s rozdělením příjmů na spolupracující 

osobu u rodiny, kde oba manželé mají příjmy, daňová povinnost se od sebe nebude 

mnoho lišit. Je to zapříčiněno podobným postupem výpočtu daňové povinnosti. Hlavní 

výhodou společného zdanění je, že osoba, na kterou jsou příjmy rozdělovány nemusí 

další rok platit zdravotní a důchodové pojištění, tak jak je tomu u spolupracujících osob, 

kde je spolupracující osoba považován za osobu samostatně výdělečně činnou. 

Uděláme-li srovnání těchto dvou institutů u rodiny, kde jeden z manželů je bez 

vlastních příjmů ( např. je na mateřské dovolené, v invalidním důchodu atd.), bude se 

daňová povinnost lišit o slevu na vyživující manželku/manžela, která se nedá  

u spolupracujících osob uplatnit. 
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Ať už se jedná o společné zdanění manželů nebo o rozdělení příjmů na 

spolupracující osobu, má zjevně každý z těchto dvou institutů má své příznivce. To 

dokazují i statistiky Ministerstva financí, které zaznamenaly nárůst využití společného 

zdanění manželů o 20%. Otázkou však zůstává, jak dlouho budou moci rodiny využít 

tento institut, který podporuje rodiny s dětmi a zda i při zavedení nové reformy budou 

tyto rodiny mít vyšší nebo alespoň podobnou finanční úsporu. 

 

Nic není jisté, jen daně a smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Použitá literatura 

 
 
Knihy 
 

BĚHOUNEK, P. a kol. LEXIKON, Daňové pojmy. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2001. ISBN 

80-7208-265-5. 

GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde Praha, 2004.  

JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada, 

2005. ISBN 80-247-1364-0. 

KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 

80-86395-04-7. 

PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti. Praha: Anag, 

2004. ISBN 80-7263-253-1. 

PELECH, P. a PELC, V. Daň z příjmů s komentářem. Praha: Anag, 2004. ISBN 80-

7263-230-2. 

PIKAL, V. a ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. Vyd. 2. Praha: ASPI 

Publishing, s.r.o., 2002. ISBN 80-86395-23-5  

POLÁK, M. a KOPŘIVA, J. Daň z příjmů fyzických osob. Studijní text pro 

kombinovanou formu studia. vyd. 2. Brno: CERM, 2006.  ISBM 80-214-3265-9. 

SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 

2001. 

VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006: Praktický průvodce. Praha: 

Grada, 2006. 

 

 

Články v odborných časopisech a novinách 

 

FIALA, Zbyněk. Kolik to teda bude?. Ekonom, duben 2007, č. 14, 1 s. ISSN 1210-0714. 

PATOČKOVÁ, Martina. Nižší daně, vyšší ceny. Mladá fronta dnes. MF Dnes, duben 

2007, s. 1 –2.  

PATOČKOVÁ, Martina. Nižší daň vezme výhody. Mladá Fronta Dnes, březen 2007,  

č. 54, sešit B, 2 s.  



73 
 

RYSKOVÁ, Světlana. Levá ruka bere, prává hned dává. Ekonom, duben 2007, č. 14, s. 

24 – 25. ISSN 1210-0714. 

ZLÁMALOVÁ, L. a VAŠEK, P. Vládní reforma. Hospodářské noviny, duben 2007,  

č. 67, s. 2 –3. ISSN 

 

 

Zákony 

 

Zákon č. 586/1992/Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 2007 

Zákon č. 337/1992 /Sb., o správě daní a poplatků ze dne 1. ledna 2007 

 

 

Internetové zdroje 

 

/online/ JUŘÍČKOVÁ, R.  Společné zdanění manželů v Evropě není samozřejmost. 

Dostupný z: http://www.finexpert.cz/Magazin/AR.asp?ARI=5473. poslední úprava 13. 

dubna 2006 

/online/Hypotéka smaže úspory na daních i nejbohatším.Dostupnýz:http://www.finance- 

centrum/dane/clanek.phtml?id-395656 

/online/ Reforma jen pro bohaté. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-
ucetnictvi/tz-mfcr-hypoteky-a-danova-reforma/1000465/44030/   
 
 

www.mfcr.cz 

www.cds.cz 

www.finexpert.cz 

www.bussinesinfo.cz 

 

 

 

 

 



74 
 

Použité zkratky 

 

DPFO 
Daň z příjmů fyzických 
osob 

 

ZD Základ daně  

NČZD 
Nezdanitelná část základu 
daně 

§ 15 

ZDP Zákon o daních z příjmů  

SZD Společný základ daně  

SO Spolupracující osoba  

FO Fyzická osoba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Seznam tabulek 

 

tabulka 2.1: slevy na dani 2006 ...................................................................................... 21 

tabulka 2.2: slevy na dani 2005 ...................................................................................... 22 

tabulka 2.3: Sazby daně 2006 ......................................................................................... 23 

tabulka 2.4: Sazby daně 2005 ......................................................................................... 24 

tabulka 5.1: Slevy na dani ve zdaňovacím období roku 2006 a 2007 ............................ 42 

tabulka 6.1: Sazda daně pro PO...................................................................................... 44 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1 Zákonem stanovený postup před výpočtem daně FO ……………………….76 

Příloha 2 Grafické znázornění postupu výpočtu daně z příjmů FO …………………...77 

Příloha 3 Grafické znázornění výpočtu daně ze společného základu daně manželů…...78 

Příloha 4 Grafické znázornění výpočtu daně u spolupracujících osob…………………79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Přílohy 

 Příloha 1 - Zákonem stanový postup před výpočtem daně FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 určí zda se jedná či 

nejedná o poplatníka 

S příjmem neděláme 

nic 

Není osvobozen 

§ 4 určuje zda předmět 
daně je osvobozen nebo 

není 

Po těchto krocích lze začít s výpočtem 

Předmět zařadíme do příslušného příjmu: 
§ 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

§ 7 příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti 

§ 8 příjmy z kapitálového majetku 

§ 9 příjmy z pronájmu 

§10 ostatní příjmy 

§ 3 rozhodne zda 

příjem je či není 

předmětem daně 

není 

ano 

Je předmětem 

Předmět je osvobozen  

- nezahrnuje se do ZD 
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Příloha 2 – Grafické znázornění postupu výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Součet dílčích ZD 
§7 - § 10 je ≥ 0 ne 

Nezahrnuje 
se § 6 do ZD 

ano 

Zahrnuje se 
§ 6 do ZD 

Součet dílčích 
ZD = ZD 

Od ZD lze 

odečíst např. 

Ze ZD sníženého o částky a 
zaokrouhleného na sta dolů se 
vypočítá daň podle § 16 

Dary, úroky z 

hypotéky 

Či životní 

pojištění 

Vypočtená daň lze snížit o slevy 
na dani a daňové bonusy jako 
jsou např. 

Po srážkách vzniká 

DAŇOVÁ POVINNOST  

Slevy na dani: 
na poplatníka, 
na manželku… 

Daňové bonusy: 
na vyživované 
dítě 



78 
 

Příloha 3 - Grafické znázornění výpočtu daně ze společného základu daně manželů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANŽEL MANŽELKA 

§ 3 předmětem daně 

Součet příjmů  = ZD 

SZD se rozdělí na 

SZD upravíme o nezdanitelné části § 15 

50 % manželka 

SZD upravíme o § 5 nebo § 23 

Součet ZD manželů 
= SPOLEČNÝ ZD 

50 % manžel 

§ 4 osvobození  

§ 3 předmětem daně 

§ 4 osvobození 

Součet příjmů = ZD 

Snížení o slevy na dani 
= DAŇOVÁ POVINNOST  

Snížení o slevy na dani 
= DAŇOVÁ POVINNOST  



79 
 

Příloha 4 - Grafické znázornění výpočtu daně u spolupracujících osob 

Jestliže manželé splní zákonem stanovené podmínky mohou uplatnit toto zdanění 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNIKAJÍCÍ MANŽEL SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA 

§ 3 předmětem daně 

Příjmy zařadí do § 6, 
§ 8, § 9, § 10 

Součet příjmů = ZD 

Ze zaokrouhleného 
ZD si vypočítá daň 
podle § 16 

§ 4 osvobození  

§ 3 předmětem daně 

§ 4 osvobození 

Součet příjmů = ZD 

Snížení o slevy na dani  
= DAŇOVÁ POVINNOST 

Příjmy zařadí do § 6, 
§ 8, § 9, § 10 

50 % rozdělených 
příjmů z podnikání 

Příjmy z podnikání 
rozdělí na SO 

Ze zaokrouhleného 
ZD si vypočítá daň 
podle § 16 

ZD se sníží o NZDČ ZD se sníží o NZDČ 

Snížení o slevy na dani  
= DAŇOVÁ POVINNOST 




