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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na popis změn právní úpravy zdanění příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti od roku 2007. Pozornost je věnována především dopadům 

jednotlivých změn na daňové poplatníky, tedy zaměstnance. Součástí práce je i popis 

nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, které se závislou 

činností úzce souvisí. Stručně jsou popsány způsoby zdanění závislé činnosti v našich 

sousedních státech. V závěru jsou uvedeny příklady zdanění jednotlivých skupin 

poplatníků za uvedená období a dále návrh postupu optimalizace daňové zátěže. 

Abstract 

The bachelor thesis approaches legislative changes of the law of income from the 

employment since 2007. The attention is also dedicated to the impacts of the individual 

changes to the tax payers, especially employees. The thesis contains a description of the 

most important terms from the area of social and health insurance, which is very closely 

related to this topic. There are also briefly described types of taxes of income from 

employment in the neighbouring states. At the end of this bachelor thesis there are 

appended examples of the income from employment of individual taxpayers during the 

mentioned period. The bachelor thesis also contains suggestions for the tax 

optimization. 
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Úvod 

Daňové příjmy jsou nepostradatelnou složkou veřejných rozpočtů. V případě České 

republiky tvoří daně okolo 50%
1
 příjmů státního rozpočtu, zbylou část představuje 

pojistné na sociální zabezpečení.  Daně lze dělit do dvou základních skupin – na daně 

přímé a nepřímé. 

Bakalářská práce se bude zabývat jedním typem daně přímé, konkrétně daní z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Jedná se o daň, kterou jsou v České republice 

zdaňováni zaměstnanci. Podle údajů získaných z webových stránek Ministerstva financí 

České republiky byla ve státním rozpočtu daň z příjmů fyzických osob, do níž spadá i 

zdanění závislé činnosti, ke 30. 6. 2012 zastoupena z celkem 8,2%.
2
 

Obecně lze říci, že pro každý stát je žádoucí, aby inkaso z daní bylo co nejvyšší. Daňoví 

poplatníci mají zájem opačný, platit na daních co nejméně. Je tedy třeba najít určitou 

únosnou hranici sazeb jednotlivých daní, které přinesou státnímu rozpočtu dostatečné 

příjmy potřebné k zajištění potřeb státu, ale zároveň budou únosné pro daňové 

poplatníky. V případě, že by efektivní sazby daní byly příliš vysoké, daňoví poplatníci 

by měli tendenci se placení daní mnoha způsoby vyhýbat, zřejmě by se ubírali do 

oblasti šedé ekonomiky, zaměstnanci by pracovali tzv. „načerno“, firmy by odcházely 

na zahraniční trh apod. Výsledkem vysokých daní by tedy nebyly příjmy vyšší, ale 

paradoxně mnohem nižší.
3
 Platí tvrzení, že daně by měly být především spravedlivé, 

únosné a jednoduché. 

Zákony upravující daně v ČR se prakticky každý rok mění, což svědčí o tom, že stále 

nebyl nalezen jejich pomyslný optimální stav. Jistě je tato skutečnost z velké části 

ovlivněna i stále se prohlubujícím zadlužením České republiky. Jestliže by nebyla 

přijata náležitá opatření, dluh by se stále zvětšoval. 

                                                 

1
 Ministerstvo financí České republiky. Výsledky hospodaření státního rozpočtu [online]. 2012 [cit. 2012-

11-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/PPSR_2012Q2_II_navrh_pdf.pdf 

2
 tamtéž. 

3
 Princip Lafferovy křivky, která zobrazuje závislost celkového objemu vybraných daní na míře zdanění. 

V případě zvyšující se míry zdanění, celkový objem vybraných příjmů roste, od určitého bodu začíná 

klesat. 
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Bakalářská práce se zaměřuje právě na popis vývoje právních úprav u již zmíněné daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Práce je rozdělena do osmi částí. 

První část je ryze teoretického charakteru. Stručně pojednává o tom, jaké funkce by 

obecně měly všechny daně plnit a na jakém principu by měly být „ideální daně“ 

postaveny.  

Následuje část druhá, která se už konkrétně věnuje dani z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti. Je zde uveden přehled základních pojmů, který odpovídá na otázky, 

kdo je poplatníkem, kdo je plátcem daně, jaké příjmy jsou předmětem daně, které jsou 

naopak osvobozeny, jaké existují slevy na dani, nezdanitelné části daně a jakým 

způsobem se daň stanovuje v současné době. 
4
 

Třetí část práce obsahuje základní přehled z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, 

které se zdaňováním závislé činnosti velice úzce souvisí.  

Čtvrtá část popisuje vývoj právních úprav zdanění fyzických osob ze závislé od roku 

2007 do současnosti. Pozornost je věnována především mezníku ve vývoji, který nastal 

v roce 2008, kdy došlo mj. k přechodu z progresivní sazby daně na sazbu jednotnou. 

V práci jsou popsány důvody této významné změny a rovněž pozitiva a negativa, která 

tato změna přinesla. Čtvrtá část obsahuje i stručné nastínění vývoje zdanění závislé 

činnosti, který je očekáván v dalších letech. 

Pátá část bakalářské práce stručně popisuje, jakým způsobem je zdanění závislé činnosti 

řešeno v našich sousedních státech – Polsku, Německu, Rakousku a Slovensku. 

Šestá část bakalářské práce shrnuje poznatky, které byly řešeny v rámci celé teoretické 

části bakalářské práce. 

Sedmá část je ryze praktického charakteru. Informace z analytické části bakalářské 

práce, jsou aplikovány v praxi. Modeloví poplatníci s rozdílnými příjmy jsou postupně 

zdaněni podle právních úprav platných v letech 2007, 2008, 2011 a 2013. Výsledky 

výpočtů jsou následně porovnávány a okomentovány. Kromě výpočtů je část zaměřena 

na téma daňové optimalizace, kterou daňoví poplatníci mohou využít a snížit si tak 

                                                 

4
 Informace použité v této části jsou uváděny dle právního stavu, který je platný a účinný k 1. 1. 2013. 
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v souladu se zákonem svou daňovou povinnost. Obsahem praktické části bakalářské 

práce je i vyjádření daňových odborníků k problematice zdanění závislé činnosti. 

Poslední částí práce je závěr, který shrnuje poznatky, jež práce přináší. 

Cíl práce 

Hlavním cílem práce je popsat jednotlivé změny v právní úpravě zdaňování příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a následně zhodnotit dopad těchto změn na daňové 

poplatníky. Dílčím cílem je porovnání způsobu zdaňování závislé činnosti v ČR se 

sousedními státy. Dalším dílčím cílem je popsat optimální způsob zdanění závislé 

činnosti založený na názorech daňových odborníků.  

Metodika 

Pro dosažení výše uvedených cílů je třeba použít několik druhů vědeckých metod. 

V případě této bakalářské práce budou použity následující metody: 

 analýza – metoda je charakterizována jako proces, ve kterém je zkoumaný 

problém segmentován na jednotlivé části, prvky, znaky. Přičemž tyto jednotlivé 

prvky jsou následně zkoumány za účelem odhalení jejich samotné podstaty. 

Hlavním úkolem analýzy je vyčlenit podstatné fakty a skutečnosti, díky kterým 

je možné objasnit příčiny vzniku a průběhu zkoumané události.
5
 

 porovnávání (komparace) – spočívá v určení rozdílů a shodných znaků mezi 

zkoumaným problémem a skutečnostmi, která jsou již známy. Metoda má velký 

význam při objasňování procesů změn, vývoji, tendencí a zákonitostí vývoje. 

Aby byla metoda efektivně využívána, je třeba srovnávat pouze jevy jednoho 

druhu.
6
 

 polostrukturovaný rozhovor – poměrně rozsáhle využívaná výzkumná technika. 

Uvedený typ rozhovoru se vyznačuje souborem otázek, které jsou respondentovi 

pokládány, přičemž není pevně stanoveno jejich pořadí. Tazatel může otázky 

částečně modifikovat a případně pokládat i doplňující dotazy. Díky těmto 

                                                 

5
 RISTVEJ, Jozef. Vědecké metody. Trilobit: odborný vědecký časopis [online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-01-

16]. Dostupné z: http://trilobit.fai.utb.cz/vedecke-metody 

6
 tamtéž. 
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vlastnostem se polostrukturovaný rozhovor jeví jako nejvíce optimální způsob 

rozhovoru.
7
 

Metoda analýzy bude použita při zkoumání jednotlivých právních úprav, následně bude 

použita metoda porovnání. Srovnávány budou právní úpravy v jednotlivých letech, což 

umožní získat přehled o hlavních změnách v zákoně. Díky analýze bude možné 

jednotlivé změny v zákoně aplikovat do praktického příkladu a názorně předvést jejich 

dopady.   

Strukturovaný rozhovor bude použit za účelem dosažení jednoho z dílčích cílů – popisu 

optimálního způsobu zdanění závislé činnosti založeného na názorech daňových 

odborníků.  Rozhovor bude veden se dvěma daňovými odborníky a na základě jejich 

odpovědí bude popsán z jejich pohledu tzv. optimální způsob zdanění závislé činnosti. 

Otázky budou zodpovídat lidé, kteří mají odlišný pohled na daňovou problematiku – 

pracovník finančního úřadu a daňový poradce. 

  

                                                 

7
 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, s. 110-112. 
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1 Teoretická východiska 

Než se práce začne zabývat konkrétní problematikou zdaňování závislé činnosti včetně 

problematiky sociálního a zdravotního pojištění, je třeba stručně uvést několik 

základních informací, na které je v práci dále navazováno, nebo jsou nezbytné pro 

pochopení probírané problematiky.  

1.1 Funkce daní a daňové principy 

Výběr daní je v současné době nezbytný pro všechny vyspělé státy. Daně plní velice 

důležité funkce: 

 Funkce fiskální – Primární funkce daní, která spočívá v obstarávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou dále financovány veřejné 

výdaje.
8
 Jen ve výjimečných případech se můžeme setkat s daní, která tuto 

funkci neplní, příkladem je u nás daň ekologická.
9
 

 Alokační funkce – Funkcí je chápáno to, že stát výběrem daní získává prostředky 

potřebné k financování veřejných statků, které není možné zabezpečit 

prostřednictvím trhu. Příkladem může být financování veřejné dopravy, národní 

obrany, veřejného osvětlení apod.
10

 

 Redistribuční funkce – Spočívá ve snižování rozdílů mezi bohatými a chudými. 

Výběrem daní od bohatších je možné zabezpečit část důchodů a bohatství 

směrem k chudším.
11

 

 Funkce stabilizační – Vztahuje se k regulaci výše daní podle hospodářského 

cyklu. V době krize by měly být daně obecně nižší, aby měli poplatníci dostatek 

prostředků pro nákup statků a služeb, a tím opět nastartovali ekonomiku. 

Naopak v době ekonomického rozvoje by daně měly být vyšší, čímž se zamezí 

přehřívání ekonomiky.
12

 

                                                 

8
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2, s. 16-17. 

9
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 11. 

10
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2, s. 16-17. 

11
 tamtéž, s. 17. 

12
 tamtéž, s. 17. 
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Při stanovení tzv. „správných daní“ by vlády států měly vycházet z určitých kritérií, 

která by měly daně všeobecně splňovat. Dále jsou uvedeny některé z důležitých 

daňových principů: 

 Princip daňové spravedlnosti – Nejužívanější princip spravedlivého zdanění, 

který udává, že daně mají být poplatníkům uloženy v takové výši, aby 

odpovídaly jejich platební schopnosti. Existuje i jiný pohled na daňovou 

spravedlnost - daňoví poplatníci by měli na daních platit podle toho, jaký 

prospěch mají z veřejných výdajů hrazených právě z vybraných daní.
13

 

 Princip daňové efektivnosti – Efektivnost daní vyplývá např. z nízké 

administrativní náročnosti, tzn., že náklady spojené s výběrem daní by měly být 

co nejnižší. Obecně platí, že složitější daně jsou spojeny s vyššími 

administrativními náklady jak ze strany správce daně, tak ze strany daňových 

poplatníků.
14

 

 Princip daňových stimulů – Daně by neměly negativně působit na ekonomické 

chování daňových subjektů. Lidé by neměli být prostřednictvím daní omezovaní 

ve svém pracovním úsilí, ochotě spořit a přijímat podnikatelská rizika.
15

 

Zákonodárci by měli při stanovování jednotlivých daní a jejich sazeb zohledňovat 

uvedené principy, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům spojených se špatným 

stanovením daně. 

1.2 Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Tento druh daně se řadí do skupiny osobních důchodových daní, přičemž právě zdanění 

závislé činnosti je v rámci této skupiny považováno za nejdůležitější. Pouze u osobních 

daní je možné uplatňovat celou řadu různých osobních úlev, což není u jiných daní 

možné. V České republice byla daň z příjmů fyzických osob zavedena k 1. 1. 1993, kdy 

vstoupila v platnost daňová reforma. Cílem této reformy bylo globálně zdanit důchody 

                                                 

13
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5, s. 42-43. 

14
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2, s. 18-19. 

15
 tamtéž, s. 19. 
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jednotlivců tak, aby nebyly důchody pocházející z různých zdrojů zdaňovány jiným 

způsobem.
16

 

Výhodou důchodových daní je z pohledu státu to, že není příliš velký problém 

s placením této daně, neboť se vznikem předmětu daně, tedy příjmu, vzniká zároveň 

zdroj, ze kterého je možné daň zaplatit. Tato vlastnost se velmi projevuje právě u daně 

z příjmů ze závislé činnosti, kdy je daň většinou placena formou záloh, případně 

prostřednictvím srážkové daně.
17

 

Nyní přichází na řadu část, která objasňuje základní pojmy vztahující se k samotné dani 

ze závislé činnosti, na které je v textu dále navazováno. Pozornost je věnována 

základním otázkám, kdo má povinnost zaplatit daň, jaké příjmy spadají do předmětu 

daně a které naopak nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny, jakým způsobem se 

stanovuje daň apod. Základním zdrojem informací uvedených v této části je zákon 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Uvedené částky a sazby vycházejí z aktuální právní úpravy, tj. ze ZDP účinného a 

platného k 1. 1. 2013.  

1.2.1 Poplatník a plátce daně 

Obecně je poplatníkem ten daňový subjekt, jehož příjem či majetek je podroben dani.
18

 

V případě daně z příjmů ze závislé činnosti je poplatníkem zaměstnanec. V závislé 

činnosti může jako zaměstnanec vystupovat pouze fyzická osoba. Poplatníkem - 

fyzickou osobou může být daňový rezident či nerezident. Dle §2 odt. 1 ZDP je 

rezidentem osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle 

zdržuje, tedy, že na území ČR pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce.  

Plátcem, tedy tím, kdo je povinen do veřejného rozpočtu odvést vybranou či sraženou 

daň od jiných subjektů, je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem může být jak fyzická, tak i 

právnická osoba. Právnickými osobami jsou podle §17 odst. 1 ZDP ty osoby, které 

                                                 

16
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2, s. 54-55. 

17
 tamtéž, s. 55-56. 

18
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 14. 
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nejsou osobami fyzickými nebo se jedná o organizační složky státu či podílové fondy, a 

mají v České republice své sídlo. 

1.2.2 Předmět daně z příjmů ze závislé činnosti 

V §6 ZDP jsou vymezeny druhy příjmů, které jsou považovány za příjmy ze závislé 

činnosti, konkrétně se jedná o: 

 „příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 

 příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když jsou při výkonu 

práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci 

likvidátorů, 

 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

 příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti“. 

ZDP v §6 dále uvádí, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, rovněž i částka, 

o kterou je úhrada za poskytnutí práva, služby nebo věci nižší ve srovnání s cenou 

zjištěnou podle zvláštního právního předpisu nebo ve srovnání s cenou, která je 

účtována jiným osobám. Můžeme tedy shrnout, že za příjem lze považovat cokoliv, 

pomocí čeho je zvyšováno jmění poplatníka. 

Co se týče samotného nepeněžního plnění, v §6 odst. 6 ZDP je zvláštní pozornost 

věnována případu, kdy zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci bezplatně používat 

motorové vozidlo pro služební i soukromé účely. V takovém případě je příjem 

zaměstnance navýšen o 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla, minimálně o 1000,- Kč. Zvýšení příjmu logicky znamená vyšší 

částka zaplacená na dani.  

Je třeba upozornit na skutečnost, kterou zmiňuje ZDP v §6 odst. 3, konkrétně to, že dani 

podléhají příjmy bez ohledu na to, zda jsou vypláceny pravidelně, nebo se jedná 

o příjmy jednorázové. 
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Příjmy, které nejsou předmětem daně 

V §6 odst. 7 ZDP je uvedeno několik druhů příjmů, které se nepovažují za příjmy ze 

závislé činnosti, a tudíž ani nejsou předmětem daně. Mezi takové příjmy patří náhrady 

cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše, 

kterou stanoví zvláštní právní předpis.
19

 Jedná se zpravidla o výdaje spojené se 

stravováním, dopravou, ubytováním, poplatky za školení apod. V případě, že 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci jiné nebo vyšší náhrady, než jsou uvedeny 

v příslušném právním předpisu, stávají se zdanitelným příjmem. 

Za předmět daně není považována hodnota osobních ochranných pracovních 

prostředků, oděvů a obuvi, dále mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, které 

zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje v rámci ustanovení zvláštního předpisu. 

Zaměstnanec neplatí daň ani z hodnoty pracovních oděvů, které jsou poskytnuty 

zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání. Jako příklad lze uvést uniformy policistů 

a hasičů, pracovní oděvy dělníků apod. 

V případě, že zaměstnanec obdrží zálohově peníze od zaměstnavatele, za účelem vydání 

peněz ve jménu zaměstnavatele, nepovažuje se ani tento příjem za předmět daně 

z příjmů. 

V rámci pracovní činnosti je možné, aby zaměstnanec, například automechanik, 

používal pro výkon činnosti své vlastní nářadí. V tomto případě zaměstnavatel platí 

zaměstnanci náhrady za opotřebení zmíněného nářadí. Částka náhrady rovněž 

nevstupuje do výpočtu daně z příjmů. 

1.2.3 Příjmy osvobozené od daně 

Kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, definuje ZDP v §6 odst. 9 další skupinu 

příjmů, které nevstupují do výpočtu daně, jedná se o příjmy od daně osvobozené.  

Zaměstnavatel může zaměstnancům zajistit jejich odborný rozvoj nebo rekvalifikační 

kurzy, které souvisejí s výkonem činnosti zaměstnavatele. V tomto případě se jedná o 

                                                 

19
 Náhrady cestovních výdajů jsou podrobně upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 

pozdějších předpisů. 
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nepeněžní plnění, ze kterého zaměstnanec neodvádí daň. Osvobození se však 

nevztahuje na příjmy, které zaměstnanci v této souvislosti plynou. 

Od daně je osvobozena hodnota stravování, které zaměstnavatel poskytuje jako 

nepeněžní plnění zaměstnanci například v rámci závodního stravování a dále hodnota 

poskytovaných nealkoholických nápojů, které jsou zaměstnancům na pracovišti 

k dispozici. Zaměstnavatel může umožnit svému zaměstnanci poskytnout nepeněžní 

plnění spojená s využíváním různých rekreačních, vzdělávacích, zdravotnických či 

sportovních zařízení. Všechna tato plnění spadají opět mezi příjmy osvobozené od daně, 

výjimku tvoří poskytnutí rekreace, kde je stanoven limit maximálně 20 000 Kč v úhrnu 

na jednoho zaměstnance za kalendářní rok. Zaměstnavatel, který provozuje veřejnou 

dopravu, může svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům poskytnout 

zvýhodněné jízdné, toto zvýhodnění rovněž nevstupuje do výpočtu daňové povinnosti. 

Zákon upravuje i případy, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytne 

zvýhodněné půjčky. Jedná se o půjčky bezúročné nebo takové, jejichž úrok je nižší než 

obvyklá výše úroků. Rozlišují se půjčky vztahující se k zabezpečení bytových potřeb a 

půjčky k překlenutí tíživé finanční situace. V prvním případě je osvobozena částka až 

do výše 100 000,- Kč, v případě druhém do výše 20 000,- Kč. Jestliže je půjčka spojena 

s živelní pohromou, je osvobozen desetinásobek základní částky, tedy 1 000 000,- Kč 

v případě prvém a 200 000,- Kč v případě druhém.  

V praxi se často setkáváme s  případem, že zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům 

na jejich účet penzijního připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu nebo na 

účet soukromého životního pojištění. Tyto příjmy jsou v úhrnu do 24 000,- Kč pro 

zaměstnance příjmem osvobozeným od daně. 
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1.2.4 Základ daně 

Dílčí základ daně se podle §6 odst. 13 aktuálního znění ZDP stanoví jako součet všech 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo jsou zdaňovány prostřednictvím 

srážkové daně. Zjištěná suma příjmů se navýší o částku, kterou je povinen zaplatit 

zaměstnavatel za zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění.
20

 Pokud má 

poplatník příjmy pouze ze závislé činnosti, slouží dílčí základ daně podle §6 ZDP k 

výpočtu celkové daně z příjmů fyzických osob. 

Obrázek 1: Způsob stanovení základu daně u příjmů ze závislé činnosti
21

 

1.2.5 Nezdanitelné části základu daně 

Před samotným výpočtem daňové povinnosti, lze základ daně upravit o tzv. 

nezdanitelné části základu daně, které jsou vymezeny v §15 ZDP. Jedná se o položky, 

díky kterým lze daňovou povinnost optimalizovat. K nezdanitelným položkám patří 

např.: 

 Hodnota poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období 

přesáhla 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1000,- Kč. Odečíst lze však 

maximálně 10% ze základu daně. Dar musí být poskytnut na vymezené účely a 

konkrétním subjektům, jejichž výčet je obsažen v prvním odstavci §15. 

 Hodnota zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního 

úvěru. Maximální hodnota, kterou lze odečíst je 300 000,- Kč. 

                                                 

20
 Pro takto stanovený základ daně se poměrně rychle zažil název „superhrubá mzda“. 

21
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 Příspěvek, který poplatník ve zdaňovacím období zaplatil v rámci svého 

penzijního připojištění se státním příspěvkem uzavřeným mezi poplatníkem a 

penzijním fondem nebo příslušnou penzijní společností. Částka, kterou lze od 

základu daně odečíst se rovná úhrnu zaplacených příspěvků snížených o 12 000 

Kč. Maximálně lze od daně odečíst částku 12 000 Kč. 

 Pojistné, které poplatník zaplatil v příslušném zdaňovacím období na své 

soukromé životní pojištění. Maximálně lze uplatnit stejnou částku jako v případě 

penzijního připojištění, tedy 12 000,- Kč. 

 Příspěvky zaplacené odborové organizaci, v případě, že je poplatník jejím 

členem. V úhrnu lze odečíst maximálně 3 000,- Kč za zdaňovací období. 

1.2.6 Odčitatelné položky od základu daně 

Jedná se o další položky, které snižují základ daně, jsou upraveny v §34 ZDP. Mezi tyto 

položky patří daňová ztráta, kterou poplatník vykázal za předchozí zdaňovací období. 

Daňovou ztrátu lze odečíst v plné výši nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

přímo po období, ve kterém byla daňová ztráta vyměřena. 

Výdaje vynaložené poplatníkem na realizaci projektů výzkumu a vývoje lze odečíst od 

základu daně v plné výši nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích období 

po zdaňovacím období, ve kterém vznikl nárok na odpočet. 

1.2.7 Stanovení daně z příjmů ze závislé činnosti 

Způsob stanovení samotné daně je upraven v §16 ZDP. Po odečtení nezdanitelných 

částí a odčitatelných položek od základu daně, je získán samotný základ daně, ze 

kterého se počítá daň. Tento základ je třeba zaokrouhlit na celá sta dolů. Daň je rovna 

součinu zaokrouhleného základu daně a daňové sazby, ta činí v současné době 15%. 

Solidární zvýšení daně 

Od 1. 1. 2013 obsahuje ZDP nově §16a, kde je upraveno tzv. solidární zvýšení daně. 

Tento solidární příspěvek se připočítá k vypočtené 15% dani. Dle §16a se uvedený 

příspěvek stanoví následovně: 

 



22 

 

„Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi 

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu 

daně podle §7 v příslušném zdaňovacím období a 

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení.“ 

Slevy na dani 

Vypočtená daň se dále snižuje o slevy a případné daňové zvýhodnění na dítě, to 

stanovuje ZDP v §35, §35ba a §35c. Slevy na dani se v průběhu let mnohokrát změnily. 

V současné době lze uplatnit slevy v následující výši, viz tabulka 1: 

Tabulka 1: Přehled slev na dani pro rok 2013
22

 

Druh slevy Částka Komentář 

Na poplatníka 24 840,- 

Na slevu má nárok každý poplatník 

s výjimkou toho, který k 1. lednu 

zdaňovacího období pobírá starobní 

důchod z důchodového pojištění nebo ze 

zahraničního povinného pojistného 

stejného druhu.
23

 

Na manželku 24 840,- 

Lze uplatnit v případě, že manželka/manžel 

nemá vlastní příjem, který přesahuje částku 

68 000,- Kč za zdaňovací období. Výčet 

příjmů, které se do vlastního příjmu 

nezapočítávají, stanovuje zákon. Sleva je 

dvojnásobná v případě, že je 

manželka/manžel držitelem průkazu 

ZTP/P. 

                                                 

22
 Vlastní zpracování s využitím §35ba a §35c ZDP. 

23
 Výjimka u slevy na poplatníka je platná a účinná od 1. 1. 2013. 
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Druh slevy Částka Komentář 

Invalidita prvního nebo 

druhého stupně 
2 520,- 

V případě, že poplatník pobírá důchod pro 

invaliditu prvního nebo druhého stupně. 

Invalidita třetího stupně 5 040,- 
Uplatnění u poplatníků, kteří pobírají 

důchod pro invaliditu třetího stupně. 

Držitel průkazu ZTP/P 16 140,- 
Sleva se odečítá v případě, že je sám 

poplatník držitelem průkazu ZTP/P. 

Příprava na budoucí 

povolání 
4 020,- 

Slevu lze uplatnit u poplatníků, kteří se 

soustavně připravují na budoucí povolání 

studiem, a to až do dovršení věku 26 let. 

V případě doktorského studia až do věku 

28 let. 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404,- 

Jde o daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě žijící s poplatníkem v jedné 

domácnosti. Tuto částku je třeba odečíst až 

po všech předchozích slevách. V případě, 

že daň vyjde záporně, jedná se o daňový 

bonus, který náleží poplatníkovi od správce 

daně. Nárok na daňový bonus vzniká, 

jestliže má hodnotu minimálně 100,- Kč. 

Maximálně lze čerpat bonus ve výši 

52 200,- Kč za zdaňovací období. Dítětem 

se dle zákona rozumí nezletilé dítě nebo 

zletilé dítě do věku 26 let, které se 

soustavně připravuje na své budoucí 

povolání. 
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Slevy v uvedené výši se uplatňují při ročním zúčtování daně. V případě, že poplatník 

platí daň zálohově, slevy se odečítají v poměrné výši.
24

 Slevy lze uplatňovat v měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém došlo k události rozhodné pro nárok na slevu. 

Výjimkou je daňové zvýhodnění na dítě, které lze jako jediné uplatnit už v měsíci, kdy 

se dítě narodilo. Měsíční slevy na dani je možné uplatnit pouze za předpokladu, že 

poplatník u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmu. 

Vlastní daňová povinnost 

Vypočtená 15% daň snížená o slevy, na které má poplatník podle zákona nárok, dává 

výsledek vlastní daňové povinnosti. V případě závislé činnosti jsou odváděny v průběhu 

zdaňovacího období zálohy na daň, které je třeba ke konci zdaňovacího období zúčtovat 

(podrobněji popsáno v kapitole č. 1.2.9, str. 25). 

Zdaňování pomocí zvláštní sazby daně 

V případě, že poplatníkovi plynou příjmy ze závislé činnosti, které nepřesahují částku 

5000,- Kč, zdaňují se pomocí srážkové daně, která v současné době představuje rovněž 

15%.  

1.2.8 Vybírání a placení záloh na daň z příjmů 

Pro zdaňování závislé činnosti je typické, že plátce daně, tedy zaměstnavatel, je povinen 

odvádět měsíční zálohy na daň, které strhává ze mzdy zaměstnanců. Zálohu tvoří 15% 

ze základu pro výpočet zálohy. Tímto základem se rozumí součet příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, které jsou vypláceny v kalendářním měsíci, do základu se 

nezapočítají příjmy zdaněné srážkovou daní. Souhrn příjmů se následně sníží o částku 

těch, které jsou od daně osvobozeny, a zvýší se o částku povinného pojistného, které je 

povinen zaplatit zaměstnavatel. Jedná se tedy znovu o tzv. „superhrubou mzdu“, 

tentokrát pouze za období jednoho kalendářního měsíce. Vybírání a placení záloh 

upravuje ZDP v §38h. 

                                                 

24
 Výjimku tvoří sleva na manžela/manželku, kterou lze uplatnit pouze při ročním zúčtování daně, a to 

z toho důvodu, že dříve není možné určit, zda je splněna podmínka nutná pro její uplatnění. Tedy zda 

nebyl překročen zákonem stanovený úhrn příjmů. 
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Poplatník podepsal prohlášení k dani z příjmu 

V případě, že poplatník podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, záloha 

ve výši 15% ze základu pro výpočet záloh se sníží o poměrnou část slev, na které má 

poplatník prokazatelně nárok
25

 a poté případně i o poměrnou část daňové zvýhodnění na 

dítě.  

Poplatník nepodepsal prohlášení k dani z příjmu 

Jestliže poplatník prohlášení nepodepíše, postupuje zaměstnavatel při výpočtu zálohy na 

daň obdobným způsobem, s tím rozdílem, že od vypočtené 15% daně není možné 

odečíst slevy v poměrné výši. To má za důsledek odvod mnohem větší zálohy na daň. 

Slevy na daň lze uplatnit až při ročním zúčtování daně.  

Nepodepsání prohlášení k dani je pro poplatníka velice nevýhodné, neboť pro něj 

znamená mnohem větší odvod peněžních prostředků. V určitých případech však 

poplatník prohlášení k dani ani podepsat nemůže, a to např. když pracuje souběžně u 

více zaměstnavatelů, neboť zákon stanovuje, že prohlášení může být podepsáno 

současně pouze u jednoho zaměstnavatele. 

1.2.9 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů 

ZDP v §38ch uvádí, že poplatníkům, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani 

z příjmů, je v případě, že o to nejpozději do 15. února sami požádají, prováděno roční 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zúčtování záloh musí být provedeno 

nejpozději do 31. března následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byly mzdy 

zúčtovány nebo vypláceny.  

Zúčtování záloh spočívá v tom, že plátce daně zjistí skutečnou daňovou povinnost 

poplatníka a tuto částku daně porovná se sumou záloh, sražených poplatníkovi 

v průběhu zdaňovacího období. V případě, že částka zjištěné daňové povinnosti 

převyšuje částku zaplacených záloh, jedná se o nedoplatek, v opačném případě 

přeplatek na dani.   

                                                 

25
 Dle §38k ZDP má poplatník povinnost prokázat plátci daně skutečnosti, které jsou rozhodné pro 

poskytnutí měsíčního daňového zvýhodnění do konce měsíce, ve kterém dané skutečnosti nastaly. V §38l 

je podrobně uvedeno, jakým způsobem lze jednotlivé skutečnosti prokázat.  
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1.3 Sociální pojištění 

Na úvod je třeba zmínit, že příjmy ze sociálního pojištění tvoří největší část příjmů 

veřejných rozpočtů České republiky. Obrázek č. 2 zobrazuje podíl příspěvků na sociální 

zabezpečení na celkovém státním rozpočtu.  

 

Obrázek 2: Struktura daňových příjmů státního rozpočtu v roce 2010
26

 

Stejně jako daně, i odvody sociálního pojištění snižují důchody jednotlivých občanů. 

Existence sociálního pojištění souvisí s řešením určitých životních situací, tzv. 

sociálních událostí, do kterých se lidé v průběhu života dostávají. Jako příklady lze 

uvést ztrátu příjmu v důsledku nemoci, snížení příjmu v důsledku stáří či invalidity či 

jiné následky, které zasahují do sociálního postavení občanů.
27

 

Sociální pojištění se považuje za určitý specifický druh daní. Názory, zda by se toto 

pojištění mělo do skupiny daní vůbec řadit, se však liší. Sociální pojištění je 

charakteristické několika znaky, které jsou vlastní právě daním. Velice typickou 

vlastností sociálního pojištění je jeho účelovost, u daní se s ní můžeme setkat např. u 

daně silniční. Dalším znakem, který má sociální pojištění společný s daněmi, je 

zákonem stanovená povinnost. Lidé nemohou sami rozhodnout, zda sociální pojištění 

                                                 

26
 Vývoj státních rozpočtů. In: Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. 2012 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: 

http://www.spcr.cz/statistika/sr_d.htm 

27
 SPIRIT, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, s. 233-240. 
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budou platit, či nikoliv. Zásadním rozdílem mezi sociálním pojištěním a daněmi je to, 

že sociální pojištění zahrnuje poměrně komplikovaný dávkový systém.
28;29

 

Příspěvky na sociální pojištění jsou spojeny pouze s osobními důchody, jedná se tedy 

především o příjmy zaměstnanců a dále příjmy související se samostatným podnikáním. 

Základem pro výpočet pojištění jsou ve většině případů hrubé příjmy, které nejsou 

sníženy o úlevy nebo slevy. Tím se výpočet liší od osobních důchodových daní. 
30

 

Problematika sociálního pojištění je obecně velice obsáhlá, proto bude následující text 

zaměřen pouze na základní informace a dále na tu část, která přímo souvisí s již 

zmíněnou závislou činností.  

1.3.1 Rozdělení sociálního pojištění 

Sociální pojištění se v České republice skládá ze dvou skupin: 

 Všeobecné zdravotní pojištění – podstatou veřejného zdravotního pojištění je 

úhrada nákladů nutné zdravotní péče, která je poskytnuta pojištěncům v případě 

nemoci nebo úrazu s cílem zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Veřejné 

zdravotní pojištění se od ostatních typů sociálního pojištění liší v tom, že 

finanční prostředky nejsou soustředěny do státního rozpočtu, ale plynou do 

fondů příslušných zdravotních pojišťoven.
31

 

 Sociální zabezpečení – obecně je sociální zabezpečení považováno za soubor 

institucí, zařízení a opatření, pomocí kterých se předchází, zmírňuje a dochází 

k odstraňování následků nastalých sociálních událostí občanů.
32

 Sociální 

zabezpečení se rozděluje do tří dílčích částí: 

 Nemocenské pojištění – dávky, které jsou vybrány v rámci nemocenského 

pojištění, slouží k nahrazení chybějícího příjmu z důvodu dočasné pracovní 

neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství, mateřství nebo v případě 

                                                 

28
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 145-146. 

29
 ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací, s. 144-145. 

30
 tamtéž, s. 145. 

31
 TOMEŠ, Igor. Sociální správa, s. 179. 

32
 ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, s. 118-119. 
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ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj. Jako příklad dávek, které jsou 

poskytovány z nemocenského pojištění, lze uvést nemocenské dávky, 

peněžitou pomoc v mateřství či ošetřovné.
33

 

 Důchodové pojištění – jeho význam spočívá v zajištění osob pro případ 

stáří, invalidity nebo úmrtí živitele.
34

 Důchodové pojištění tvoří 

nejdůležitější část sociálního pojištění, neboť lze předpokládat, že u každého 

pojištěnce nastane příslušná sociální událost. Jinak řečeno, každý pojištěnec 

jednou zestárne a bude odkázán na dávky z důchodového pojištění. 

Příkladem poskytovaných dávek jsou všechny typy důchodů – starobní, 

invalidní, vdovský a sirotčí.
35

 

 Státní politika zaměstnanosti – zahrnuje podporu zřizování nových 

pracovních míst prostřednictvím příspěvků zaměstnavatelům, dále jde 

o dávky, které jsou vypláceny v nezaměstnanosti.
36

 

Pro větší přehlednost je dělení sociálního pojištění znázorněno pomocí obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Rozdělení systému sociálního pojištění v ČR na dílčí části
37

 

                                                 

33
 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ze dne 14. března 2006. 

34
 SPIRIT, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, s. 267. 

35
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ze dne 30. června 1995. 

36
 Aktivní politika zaměstnanosti. Integrovaný portál MPSV: Zaměstnanost [online]. 2012 [cit. 2013-01-

17]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz 
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1.3.2 Účastníci na sociálním pojištění 

Jestliže bude brána v potaz pouze závislá činnost, účastníkem na sociálním pojištění je 

jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zaměstnancem se rozumí osoba, která v rámci 

zaměstnání dosahuje zdanitelných příjmů. Za zaměstnavatele se považuje osoba, která 

zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.
38

 

Existují určité situace, v nichž zaměstnanec není účastníkem na sociálním pojištění a to 

konkrétně v případě: 

 dohody o pracovní činnosti – zaměstnanci se neúčastní pojištění v případě, že 

započitatelné příjmy z činnosti nepřesahují částku 2 500,- Kč za kalendářní 

měsíc,
39

 

 dohody o provedení práce – zaměstnanci, kteří jsou činní na základě dohody o 

provedení práce, se neúčastní pojištění v případě, že jejich zúčtovaný 

započitatelný příjem nepřesahuje částku 10 000,- Kč za kalendářní měsíc,
40

 

 zaměstnání malého rozsahu – jedná se o případ, kdy měsíční mzda nepřesáhne 

2 500,- Kč nebo se jedná o krátkodobé zaměstnání do 14 dnů, kde se nehledí na 

výši mzdy.
41

 Toto je definováno pouze pro sociální zabezpečení, nikoliv pro 

veřejné zdravotní pojištění. 

 

 

                                                                                                                                               

37
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 146. 

38
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992. 

39
 GOLA, Petr. Jak se daní dohody?. Finance.cz [online]. 2013 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/376481-jak-se-dani-dohody-/ 

40
 JOUZA, JUDr. Ladislav. Dohody o provedení práce podle novely zákoníku práce. Časopis Národní 

pojištění [online]. 2012, č. 2 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-

pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/judr-ladislav-jouza-dohody-o-provedeni-prace-podle-novely-

zakoniku-prace.htm 

41
 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ze dne 14. března 2006. 
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1.3.3 Vyměřovací základ 

Dle §5 zákona č. 589/1992 Sb. je vyměřovací základ definován následovně:  

„Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn 

příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, 

předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od 

této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, 

které zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty 

první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody 

poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě 

připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za 

zaměstnance“. 

Stejný vyměřovací základ platí i pro účely nemocenského pojištění. 

Vyměřovací základ lze chápat podobně jako pojem „základ daně“ při stanovování výše 

daňové povinnosti. Vyměřovací základ slouží nejen pro výpočet sociálního pojištění, 

ale naopak je směrodatný i pro výpočet samotných dávek, které jsou ze sociálního 

pojištění hrazeny a na které má osoba nárok. Ve většině případu je vyměřovací základ 

shodný se základem daně. Vyměřovací základ se stanovuje na rozhodné období, které 

činí jeden kalendářní měsíc.
42

 

Sociální pojištění se od daní odlišuje v tom, že je zákonem stanoven jistý interval, ve 

kterém se vyměřovací základ musí pohybovat, to u základu daně nelze tvrdit, neboť ten 

se odvíjí vždy od skutečného zdanitelného příjmu. 

Minimální vyměřovací základ 

Jedná se o minimální částku, ze které musí osoby do systému sociálního pojištění 

přispívat. V případě zaměstnanců je minimální vyměřovací základ stanoven pouze 

u veřejného zdravotního pojištění. Od roku 2007 platí, že výše minimálního 

                                                 

42
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 166-174. 

http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/
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vyměřovacího základu je shodná s výší minimální mzdy
43

, která je stanovena k prvnímu 

dni kalendářního měsíce.
44

 

Maximální vyměřovací základ 

Jedná se o maximální částku, ze které účastníci sociálního pojištění platbu nanejvýše 

odvedou. Vyšší platba již není vyžadována, neboť jejich solidarita je považována za 

dostačující. Na rozdíl od minimálního vyměřovacího základu, je maximální vyměřovací 

základ pro všechny účastníky stejný.
45

 

Výše maximálního vyměřovacího základu se odvozuje od statisticky sledované 

průměrné mzdy. Dle §3 odst. 15 zákona č. 592/1992 Sb. je průměrná mzda: 

„…částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely 

důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu 

roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé 

koruny nahoru“. 

Podle §15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se maximální vyměřovací základ pro účely 

sociálního zabezpečení stanoví jako 48násobek průměrné mzdy. V případě veřejného 

zdravotního pojištění je maximální vyměřovací základ roven 72násobku průměrné 

mzdy, jak je uvedeno v §3 odst. 15 zákona č. 592/1992 Sb. 

Pro účely výpočtů v praktické části práce v kapitole 2.3 je třeba uvést přehled 

maximálních vyměřovacích základů platných od roku 2007 až po současnost. Tento 

přehled uvádí následující tabulka 2. 

 

 

                                                 

43
 Minimální mzda pro rok 2013 je 8 000,- Kč. 

44
 Zdravotní pojištění zaměstnanců. Karlovarský kraj: Internetové stránky [online]. 2012 [cit. 2013-01-

17]. Dostupné z: http://podnikatele.karlovyvary-region.eu/podnikani/1-zdravotni-pojisteni-zamestnancu 

45
 Je stejný od roku 2008, do konce roku 2007 platil maximální vyměřovací základ pouze pro OSVČ. 
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Tabulka 2: Přehled maximálních vyměřovacích základů zdravotního a sociálního 

pojištění od roku 2008 (v Kč)
46

 

2007 max VZ není stanoven max VZ není stanoven

2008 1 034 880 1 034 880

2009 1 130 640 1 130 640

2010 1 707 048 1 138 032

2011 1 781 280 1 187 520

2012 1 809 864 1 206 576

2013 max VZ není stanoven 1 242 432

Rok Zdravotní pojištění Sociální pojištění

 

1.3.4 Sazby pojistného a výpočet 

Sazby obou druhů pojištění jsou stejně jako u daní uvedeny v %. Pro sociální a 

zdravotní pojištění jsou stanoveny sazby odlišné. Samotná výše pojistného se počítá 

stejným způsobem, a to součinem příslušné sazby a vyměřovacího základu. 

Veřejné zdravotní pojištění 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se dle §2 zákona č. 592/1992 Sb. vypočítá 

z vyměřovacího základu jednotlivých zaměstnanců základní sazbou, která činí 13,5%. 

Částka se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Dále je v §9 zákona č. 48/1997 Sb. stanoven 

způsob placení pojistného. Dvě třetiny částky pojistného odvede na účet příslušné 

zdravotní pojišťovny zaměstnavatel, zbylá jedna třetina je stržena zaměstnanci z jeho 

hrubé mzdy a rovněž odvedena zdravotní pojišťovně. 

Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 589/1992 Sb. v §7 odst. 1 stanovuje zaměstnavateli povinnost odvádět pojistné 

ve výši 25% z vyměřovacího základu. Z toho činí z 2,3 % na nemocenské pojištění, 

21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že 

                                                 

46
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Minimální a maximální měsíční záloha pro rok 2012 [online]. 2012 

[cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://www.zpskoda.cz/platce/podnikatel-osvc/minimalni-a-maximalni-

mesicni-zaloha-pro-rok-2012 
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má zaměstnavatel průměrný počet zaměstnanců menší než 26, je povinen odvádět 

pojistné ve výši 26%. Zaměstnanci je z hrubé mzdy strhávána částka ve výši 6,5%. 

Přehled aktuálních sazeb sociálního i zdravotního pojištění je uveden v následující 

tabulce 3. 

Tabulka 3: Přehled sazeb veřejného zdravotního a sociálního pojištění
47

 

Druh pojištění

Celkový odvod 

pojistného z 

vyměřovacího 

základu (v %)

Podíl 

zaměstnavatele na 

pojistném (v %)

Podíl zaměstnance 

na pojistném (v %)

Veřejné zdravotní 13,5 9,0 4,5

Sociální 31,5 (32,5) 25,00 (26,00) 6,5
 

Je třeba upozornit na to, že současné sazby pro sociální pojištění jsou platné až od roku 

2009. Do konce roku 2008 byly uvedené sazby vyšší, konkrétně zaměstnanec byl 

povinen odvádět ze své mzdy pojistné ve výši 8% a zaměstnavatel o 1% vyšší než dnes, 

tedy 26%. 

  

                                                 

47
 Vlastní zpracování. 
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1.4 Změny ve zdaňování zaměstnanců od roku 2007 do současnosti 

ZDP nabyl účinnosti 1. 1. 1993 a od té doby prošel celou řadou rozsáhlých změn, které 

měly větší či menší dopad na daňové poplatníky. Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj 

ZDP od roku 2007 do současnosti, přičemž zvýšená pozornost je věnována roku 2008.  

1.4.1 Položky osvobozené od daně z příjmů 

Ve srovnání s množstvím změn, které nastaly v přímé souvislosti se stanovením daně, 

se u položek osvobozených od základu daně od roku 2007 do současnosti mnoho 

nezměnilo. Za zmínku však stojí, že ZDP účinný k 1. 1. 2007 obsahoval v porovnání 

s dnešním stavem ZDP více osvobozených příjmů. Jako příklad lze uvést částky, které 

byl povinen zaplatit zaměstnavatel za zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění, 

nepeněžní příjmy v podobě přechodného ubytování, které poskytoval zaměstnavatel 

zaměstnanci, byly osvobozeny celé, bez ohledu na výši příjmu.
48

 V případě, že 

zaměstnavatel přispíval zaměstnanci na jeho životní pojištění, podle stavu ZDP v roce 

2007 bylo možné osvobodit příjem, který nepřesáhl 12 000,- Kč ročně. Příspěvek 

na penzijní připojištění byl posuzován rozdílně, měsíčně byl osvobozen až do výše 5% 

hrubé mzdy zaměstnance. Od roku 2008 se oba příspěvky posuzují společně a od daně 

je osvobozena částka, která v úhrnu u obou druhů pojištění nepřesahuje 24 000,- Kč 

ročně. V souvislosti s daňovou reformou z roku 2008 byly příjmy v podobě sociálního 

a zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem vyloučeny ze skupiny osvobozených 

příjmů.
49

 

V následujících letech k žádným výrazným změnám u položek osvobozených od daně 

z příjmů nedošlo. Byla však provedena některá opatření, která měla vyřešit nejasnosti 

a problémy u výkladu některých částí ZDP. V roce 2009 bylo upřesněno, jaké konkrétní 

výdaje vynaložené zaměstnavatelem za vzdělávání zaměstnance budou od daně 

osvobozeny. Toto dosud činilo problém, neboť bylo možné osvobodit pouze výdaje 

na vzdělání, které přímo souvisí s činností zaměstnavatele. Osvobození nebylo dříve 

možné uplatnit na vzdělání, které zvyšovalo kvalifikaci, což od roku 2009 možné je. 

                                                 

48
 Dnes lze osvobodit nepeněžní příjem pouze v hodnotě 3 500 Kč měsíčně. 

49
 Daňová reforma 2008. Účetní tip: dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. 2007, č. 23. 



35 

 

1.4.2 Stanovení daňové povinnosti 

Se stanovením samotné daňové povinnosti byla v průběhu let 2007 a následujících 

spojena celá řada změn. Změny ovlivnily způsob stanovení základu daně, dále došlo ke 

změně daňových sazeb a v neposlední řadě i ke změně slev na dani, které mají 

významný vliv na vlastní daňovou povinnost zaměstnanců.   

Základ daně 

V roce 2007 byl základ daně podle §6 odst. 13 ZDP definován jako úhrn příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků vyjma těch, které nejsou předmětem daně, jsou od 

daně osvobozeny nebo jsou zdaněny pomocí srážkové daně (dále jen „hrubá mzda“). 

Následně se hrubá mzda snížila o částku, kterou byl zaměstnanec povinen zaplatit na 

pojistném. Zjištěný základ daně se pro potřeby dalších výpočtů zaokrouhlil na celá sta 

Kč dolů.  

Uvedený postup stanovení základu daně se změnil v roce 2008 v důsledku provedené 

daňové reformy. Základ daně opět tvořila hrubá mzda, od té se však neodečítala částka 

pojistného, které byl povinen zaplatit zaměstnanec. Nově bylo třeba k hrubé mzdě 

přičíst pojistné, které byl povinen zaplatit za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Takový 

postup stanovení základu daně je účinný i v současné době, jak je rovněž uvedeno 

v kapitole 1.2.4 na str. 20. V následujících letech tedy k žádným podstatným změnám 

v souvislosti se stanovením základu daně nedošlo. 

Určení základu daně bylo po daňové reformě složité v případě výpočtu mzdy 

zahraničních zaměstnanců, neboť u nich zaměstnavatel nemá vždy povinnost platit 

pojistné.
50

 Tento problém byl vyřešen v roce 2009, výpočet daně se sjednotil 

s tuzemskými zaměstnanci. Základ daně se u zahraničních zaměstnanců od roku 2009 

zjišťuje součtem hrubé mzdy a povinného pojistného, které by byl povinen uhradit 

tomuto zaměstnanci zaměstnavatel, i když ve skutečnosti tuto povinnost nemá.  

                                                 

50
 DANĚK, Ing. Antonín. Zahraniční zaměstnanci. Časopis Národní pojištění [online]. 2011, č. 5 [cit. 

2013-01-19]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/zahranicni-zamestnanci.htm 
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Nezdanitelné části základu daně 

V roce 2007 byl ZDP obohacen o nový typ nezdanitelné části základu daně, která je 

platná i v současnosti. Od roku 2007 mohl poplatník od základu daně odečíst úhrady za 

zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, a to v případě, že nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem. Nejvýše je možné odečíst 10 000,- Kč, v případě poplatníka se 

zdravotním postižením 13 000,- nebo až 15 000,- Kč. 

K další změně došlo v roce 2009, a to konkrétně v souvislosti s poskytováním darů. 

Dříve bylo možné odečíst od základu daně příslušnou hodnotu daru, který byl poskytnut 

pouze na území České republiky. Od roku 2009 je v §15 odst. 1 stanoveno, že je možné 

odečíst i dary, které byly poskytnuty na území některého z členských států Evropské 

unie, Norska nebo Islandu.  

V roce 2011 došlo v ZDP k několika dalším změnám. V §15 odstavci 5 došlo k důležité 

úpravě. Doposud bylo možné odečíst od základu daně pouze částku zaplacenou na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 

fondem. Zaplacenou částku bylo nutné snížit o 6000,- Kč, přičemž v úhrnu bylo možné 

odečíst 12 000,-. Od roku 2011 se poplatníkům nabízí varianta odečíst od základu daně i 

příspěvky zaplacené na penzijní pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí 

penzijního pojištění. Poplatník si tedy může vybrat, zda uzavře smlouvu o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem či smlouvu o penzijním pojištění, příspěvky na oba 

druhy pojištění umožňuje zákon od základu daně odečíst. Celkový úhrn nemůže být 

vyšší než 12 000,- Kč. Tato úprava uvedené nezdanitelné části základu daně je platná i 

nadále. V roce 2013 nastala změna týkající se penzijního pojištění a připojištění, od 

základu daně lze odečíst příspěvky snížené o 12 000 Kč
51

, maximální možná částka ve 

výši 12 000 Kč, kterou lze uplatnit, zůstává.  

Sazba daně 

Vlastní daňovou povinnost nelze zjistit bez znalosti příslušné sazby daně, která je 

stanovena procentem ze základu daně. V roce 2007 byly mzdy zaměstnanců naposledy 

zdaňovány prostřednictvím tzv. progresivní sazby daně, což znamená, že daňová sazba 

se odvíjela od výše příjmu, kterého zaměstnanec dosahoval. Po zjištění základu daně 

                                                 

51
 Do konce roku 2012 se příspěvky snižovaly o 6 000 Kč. 
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následovalo jeho zařazení do příslušného daňového pásma a podle stanovených pravidel 

byla vypočtena daňová povinnost. Jednotlivá daňová pásma a k nim související sazby 

jsou zobrazeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Přehled daňových sazeb v roce 2007 
52

 

od Kč do Kč

0 121 200 12%

121 200 218 400 14 544 Kč  + 19%

218 400 331 200 33 012 Kč  + 25%

331 200 a více 61 212 Kč  + 32%

218 400

331 200

Daň
Základ daně Ze základu 

přesahujícího

121 200

 

Při výpočtu měsíční zálohy na daň se aplikoval obdobný způsob s rozdílem, že částky 

rozhodné pro jednotlivá pásma se rovnaly jedné dvanáctině roční částky, jak ukazuje 

tabulka 5. 

Tabulka 5: Přehled měsíčních daňových sazeb v roce 2007 
53

 

od Kč do Kč

0 10 100 12%

10 100 18 200 1 212 Kč    + 19%

18 200 27 600 2 751 Kč    + 25%

27 600 a více 5 101 Kč    + 32%

18 200

27 600

Daň
Základ daně Ze základu 

přesahujícího

10 100

 

Stav uvedeného systému zdanění, nejen v případě zdanění zaměstnanců, nebyl 

z pohledu zákonodárců optimální, proto byla v roce 2008 provedena velká daňová 

reforma (dále jen „daňová reforma“). Hlavním cílem reformy bylo dle důvodové zprávy 

Ministerstva financí ČR zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob. 

Předpokládaná sazba daně se pohybovala v rozmezí 17-19% ze základu daně. Na 

základě následného ekonomického rozboru se jako optimální ukázala sazba ve výši 

15%, díky které se poplatníkům neměla zvýšit daňová zátěž. V souvislosti s jednotnou 

daňovou sazbou byl upraven základ daně, jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole.  

                                                 

52
 Vlastní zpracování s využitím §16 ZDP platného a účinného v roce 2007. 

53
 Vlastní zpracování s využitím §16 ZDP platného a účinného v roce 2007. 
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Za účelem zavedení jednotné sazby daně pro fyzické osoby, došlo kromě jiného i 

k úpravě sazeb srážkových daní. Veškeré srážky, které překračovaly výši 15%, byly 

sjednoceny právě na hranici 15%. 

Je třeba dodat, že změny ohledně daňových sazeb, které s sebou přinesla daňová 

reforma, trvají dodnes. 

Rovná sazba daně ve srovnání s progresivním zdaněním 

V současnosti se některé politické strany pokoušejí prosadit opětovné zavedení 

progresivní sazby daně. Česká republika je dokonce jednou z mála zemí, která používá 

rovnou sazbu daně. Jak už název napovídá, rovná sazba je pro všechny poplatníky 

stejná.
54

 Oproti tomu progresivní sazba se odvíjí od výše příjmu daňového poplatníka. 

Čeští ekonomové jsou rozděleni na dvě skupiny, z nichž každá preferuje jiný způsob 

zdanění. Obě skupiny svá tvrzení podkládají mnoha argumenty. Zastánci progresivní 

sazby ji definují jako více spravedlivou, solidární, motivující a dále jako prostředek, 

který zmírňuje velké rozdíly ve společnosti. Obhájci současného systému, tedy rovné 

sazby daně, považují způsob zdaňování rovnou sazbou daně za optimální, neboť 

poplatník s vysokým i nízkým příjmem odvede ze své mzdy stejné procento, čímž je 

zachována spravedlnost.
55

 

Z průzkumu agentury STEM, který byl zveřejněn v lednu roku 2012, vyplynulo, že více 

než dvě třetiny obyvatelstva si přeje znovuzavedení progresivní sazby daně, protože 

současný systém vnímají jako nespravedlivý.
56

 To je dáno i faktem, že obyvatelé 

nevnímají spravedlnost ve smyslu stejného procenta ze základu daně. Přitom je zřejmé, 

že 15% z 20 000,- je méně než 15% ze 100 000,-.  Samotné procento za základu daně ve 

své podstatě není směrodatné, je potřeba brát na vědomí také slevy na dani, kterými se 

                                                 

54
 Nejedná se o konstantní částku, nýbrž o jednotné procento. 

55
 HEMERLE, Jiří. Progresivní daň je loupež posvěcená zákonem. Blog.iDNES.cz [online]. 2012 [cit. 

2013-01-19]. Dostupné z: http://hemerle.blog.idnes.cz/c/277983/Progresivni-dan-je-loupez-posvecena-

zakonem.html 

56
 INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011. STEM - Středisko empirických 

výzkumů[online]. 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.stem.cz/clanek/2330 
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daňová povinnost snižuje. Je klidně možné, že člověk s hrubou mzdou 20 000,- 

nezaplatí na dani za určitých podmínek vůbec nic.
57

  

Vzhledem k tomu, že daň je snižována pomocí slev, je skutečná daňová povinnost nižší, 

než stanovené procento ze základu daně. Poměr skutečně zaplacené částky a hrubé 

mzdy udává efektivní sazbu daně, tedy procento, o které byla mzda poplatníka skutečně 

snížena. Toto souvisí s faktem, který vadí zastáncům progresivního zdanění. V případě 

současného systému zdanění závislé činnosti efektivní sazba daně roste, ale od určité 

hranice, která je rovna zhruba měsíční mzdě ve výši 150 000,- Kč se efektivní sazba 

daně pomalu snižuje, viz obrázek č. 4. To je důsledkem zavedeného maximálního 

vyměřovacího základu sociálního a zdravotního pojištění (viz kapitola 1.3.3 na str. 30 a 

násl.), neboť v případě jeho dosažení se daň již nepočítá z hrubé mzdy zvýšené o toto 

pojistné, ale pouze ze samotné hrubé mzdy. Někteří obhájci progresivní sazby chtějí 

tuto situaci řešit zrušením maximálního vyměřovacího základu.
58

 

 

Obrázek 4: Vývoj efektivní daňové sazby v závislosti na měsíčním příjmu 
59

 

                                                 

57
 HOVORKA, Jiří. Progresivní daň není léčba, spíše solidarita. Měšec.cz [online]. 2010 [cit. 17.12.2012]. 

Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/progresivni-dan-neni-lecba-spise-solidarita/ 

58
 tamtéž. 

59
 tamtéž. 
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Lze usoudit, že lidé si zavedení progresivní sazby daně přejí především z důvodu, že 

většina z nich nedosahuje vysokých příjmů, takže usuzují, že progresivní zdanění by pro 

ně bylo výhodné
60

, ovšem na úkor bohatších. Takový přístup ale odporuje podmínce 

spravedlnosti, kterou by podle lidí měla progresivní sazba daně zabezpečit. V jiných 

státech se naopak používá výhradně progresivní zdanění. Obecně je možné tvrdit, že 

nelze jednoznačně určit jednotný způsob zdanění pro všechny země. Konkrétní způsob 

závisí na mnoha faktorech, např. na sociálních podmínkách daného státu, na složení 

obyvatelstva, výši dosahovaných příjmů apod. Porovnání zdanění v jiných státech 

obsahuje kapitola 1.5, viz str. 47 a následující. 

Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Velice důležitým faktorem, který ovlivňuje skutečnou daňovou povinnost, kterou musí 

zaměstnanec odvést správci daně, jsou slevy na dani. Tyto položky, se v průběhu let 

značně měnily.  

V roce 2007 byly slevy i daňové zvýhodnění na poměrně nízké úrovni, viz tabulka č. 6. 

Jejich výše však byla úměrná k tehdejším daňovým sazbám a způsobu stanovení 

základu daně. S příchodem daňové reformy v roce 2008, jejímž hlavním záměrem bylo 

zjednodušení výpočtu daně, nikoliv poškození daňových poplatníků, v našem případě 

zaměstnanců, bylo třeba věnovat pozornost výši slev na dani (slevy platné v roce 2008 

jsou opět zachyceny v tabulce č. 6). Kdyby slevy zůstaly ve stejné výši jako v roce 

2007, na daňové poplatníky by to mělo poměrně citelný dopad. To dokazuje následující 

ilustrační příklad. 

Čtyři zaměstnanci dosahují v rámci své činnosti v kalendářním měsíci rozdílných 

hrubých mezd, a to ve výši 10 000 Kč, 15 000 Kč, 25 000 Kč a 45 000 Kč. Chceme 

zjistit, jak by vypadala vlastní daňová povinnost těchto poplatníků za jeden kalendářní 

měsíc v roce 2007 a 2008 za použití slevy na poplatníka platné v daném roce. Poté bude 

stanovena vlastní daňová povinnost pro rok 2008 za použití slevy z roku 2007. 

                                                 

60
 Zda by bylo zdanění progresivní zdanění výhodné, ve velké míře závisí i na dalších faktorech, nejen na  

jednotlivých sazbách daní. 
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Tabulka 6: Výpočet daňové povinnosti v roce 2008 za použití slev z roku 2007 
61

 

Hrubá mzda 10 000 15 000 25 000 45 000

SZP - zaměstnanec 1 250 1 875 3 125 5 625

SZP - zaměstnavatel 3 500 5 250 8 750 15 750

Základ daně - 2007 8 750 13 125 21 875 39 375

Daň v roce 2007 1 050 1 787 3 670 8 869

Sleva - 2007 600 600 600 600

VDP - 2007 450 1 187 3 070 8 269

Základ daně - 2008 13 500 20 250 33 750 60 750

Daň v roce 2008 2 025 3 038 5 063 9 113

Sleva - 2008 2 070 2 070 2 070 2 070

VDP - 2008 0 968 2 993 7 043

VDP - 2008; slevy 2007 1 425 2 438 4 463 8 513

Rozdíl VDP 2007 a 

VDP 2008 při slevách z 

2007

975 1 251 1 393 244

 

Graf č. 1 zobrazuje výši vlastní daňové povinnosti uvedených poplatníků za rok 2007, 

2008 a rok 2008 za použití slevy na poplatníka z roku 2007.   

 

Graf 1: Výše daňové povinnosti při uplatnění slev z roku 2007 a z roku 2008
62

 

V příkladu je uvažována pouze sleva na poplatníka, při použití jiných slev či daňového 

zvýhodnění by byly výsledky samozřejmě zcela jiné. Z výsledků lze vyčíst, že v roce 
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 Vlastní zpracování. 
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2008 je daňová povinnost poplatníků obecně nižší než v roce 2007, v jednom z případů 

je dokonce nulová.  

Je zřejmé, že pokud by v roce 2008 došlo pouze ke změně způsobu výpočtu daně, 

nikoliv k úpravě daňových slev, zaměstnanci by bez ohledu na výši jejich příjmu 

zaplatili na daních více. Z pohledu státu by tato změna byla jistě příznivá. Již ale bylo 

řečeno, že cílem daňové reformy bylo prioritně zjednodušení výpočtu a zároveň 

nepoškození zaměstnanců, proto bylo nutné slevy zvýšit, neboť i základ daně se díky 

novému způsobu jeho stanovení obecně zvýšil a tím pádem i daň.  

V roce 2008 je nutné upozornit na výrazné navýšení slevy na manželku
63

, která se 

v roce 2008 zvýšila oproti roku 2007 téměř šestinásobně, viz tabulka č. 6. Důvodem této 

výrazné změny je především snaha kompenzovat reformou zrušené společné zdanění 

manželů. 

Co se týče dalšího vývoje slev na dani a daňového zvýhodnění, v roce 2009 bylo 

původně počítáno s tím, že sleva na poplatníka a sleva na manželku se sníží na  

16 560,-Kč a daňové zvýhodnění na 10 200,- Kč. Tento návrh však nebyl schválen, a 

proto slevy zůstaly na své původní výši. K určité změně v případě slevy na manželku 

přece jenom došlo, v roce 2008 bylo možné tuto slevu uplatnit jen v případě, že 

manželka nepřesáhne úhrn příjmů ve výši 38 040,- Kč, tato hranice se od roku 2009 

zvýšila na 68 000,- Kč, což bylo pro poplatníky, kteří tuto slevu uplatňují, příznivé. 

V roce 2010 zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění, pocítili menší změnu a to 

konkrétně v jeho navýšení o 924,- Kč za zdaňovací období, tedy na celkových  

11 604,- Kč.  

V roce 2011 došlo ke snížení slevy na poplatníka z částky 24 840,- Kč na 23 640,- Kč, 

přičemž v roce 2012 došlo k opětovnému navýšení na částku 24 840,- Kč. V roce 2012 

došlo k navýšení i částky daňového zvýhodnění na dítě, konkrétně na 13 404,- Kč. 

  

                                                 

63
 Slevu na manželku šlo uplatnit v případě, že její příjmy nepřesáhly částku 38 040,- Kč.  
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1.4.3 Vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Graf č. 2 zobrazuje, jak změny v ZDP v jednotlivých letech ovlivnily výši inkasa. Za 

povšimnutí stojí stav inkasa v roce 2007 a v roce 2008, kdy výše inkasovaných příjmů 

poklesla o více než 10 milionů z původních 126 milionů Kč na zhruba 115 milionů Kč. 

Lze tvrdit, že značný podíl na tomto poklesu měla daňová reforma. 

 

Graf 2: Vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 1993 do 2011
64

 

1.4.4 Předpokládaný trend vývoje ZDP v budoucích letech 

O současné podobě ZDP lze s jistotou říci, že zcela jistě není konečná. Ministerstvo 

Financí ČR (dále jen „MFČR“) již v roce 2011 vydalo Předpis č. 458/2011 Sb. Zákon o 

změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách 

daňových a pojistných zákonů, ve kterém uvádí určité změny týkající se i ZDP. 

 

                                                 

64
 Česká daňová správa [online]. © 2006-2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html?year=PRESENT. 
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V důvodové zprávě, kterou MF ČR vydalo, je považován současný systém zdaňování za 

diskriminační, a to především co se týče používání superhrubé mzdy. Základ daně v 

této podobě totiž znevýhodňuje zaměstnance oproti ostatním poplatníkům, navíc má 

superhrubá mzda za následek neodůvodněné omezování volného pohybu zahraniční 

pracovní síly aj.  

K nejvýznamnějším plánovaným změnám v oblasti závislé činnosti, které uvádí Předpis 

458/2011 Sb., patří: 

 zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy – daň se má nově počítat pouze z hrubé 

mzdy, neboli ze zdanitelných příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od 

daně osvobozeny, 

 výšení daňové sazby ze současných 15% na 19% - ke zvýšení sazby dochází 

v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, 

 poskytování nepeněžních plnění zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům 

zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. fondů sociálních 

bude omezeno ročním limitem 10 000,- Kč,
65

 

 dary bude možné odečíst v úhrnu až do výše 15% ze základu daně, 

 zrušení možnosti odečíst od základu daně zaplacené členské příspěvky a úhrady 

za zkoušky ověřující další vzdělávání, 

 zavedení zvláštní zaměstnanecké slevy na dani ve výši 3 000,- Kč ročně, 

 zrušení základní slevy na dani u osob, které mají měsíční příjmy vyšší než 

48násobek průměrné mzdy, 

 snížení nezdanitelné části daně, která představuje odpočet úroků z úvěrů na 

financování bytové potřeby, ze současných 300 000,- Kč ročně na 80 000,- Kč, 

Dle důvodové zprávy MF ČR by změny od 1. 1. 2015 měly přispět k dosažení 

jednoduchého a přehledného systému, ke snížení administrativních nákladů poplatníků i 

státu. Navrhovanou právní úpravou by také mělo dojít k mírnému snížení daňové 

zátěže, ale hlavně k nastavení rovných podmínek.  

                                                 

65
 Dnes je možné toto nepeněžní plnění uplatnit v úhrnu až do částky 20 000,- Kč za rok. 
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1.4.5 Přehled vývoje jednotlivých částí ZDP v letech 2007-2012 

Souhrnný přehled vývoje základu daně, daňových sazeb a daňových slev přináší 

následující tabulka 7.  Hodnoty pro rok 2013 jsou obsaženy v kapitole č. 1.2.7 na straně 

číslo 22 a následující. 

Tabulka 7: Vývoj daňových sazeb a slev na dani v letech 2007-2012 66
 

Zdaňovací 

období
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Základ 

daně

HM snížená o 

pojistné, které 

je povinen 

zaplatit 

zaměstnanec 

HM zvýšená o 

pojistné, které je 

povinen zaplatit 

zaměstnavatel, 

tzv. superhrubá 

mzda

Superhrubá 

mzda

Superhrubá 

mzda

Superhrubá 

mzda

Superhrubá 

mzda

Sazba daně 12% - 32% 15% 15% 15% 15% 15%

Sleva na 

poplatníka
7 200,- 24 840,- 24 840,- 24 840,- 23 640,- 24 840,-

Sleva na 

manželku
4 200,- 24 840,- 24 840,- 24 840,- 24 840,- 24 840,-

Sleva na 

částečnou 

invaliditu

1 500,- 2 520,- 2 520,- 2 520,- 2 520,- 2 520,-

Sleva na 

plnou 

invaliditu

3 000,- 5 040,- 5 040,- 5 040,- 5 040,- 5 040,-

Držitel 

průkazu 

ZTP/P

9 600,- 16 140,- 16 140,- 16 140,- 16 140,- 16 140,-

Sleva na 

studenta
2 400,- 4 020,- 4 020,- 4 020,- 4 020,- 4 020,-

Daňové 

zvýhodnění 

na dítě

6 000,- 10 680,- 10 680,- 11 604,- 11 604,- 13 404,-

 

  

                                                 

66
 Vlastní zpracování 



46 

 

1.5 Způsoby zdaňování závislé činnosti v sousedních státech 

V následujících kapitolách bakalářské práce bude věnována pozornost způsobu 

zdaňování závislé činnosti v našich sousedních státech Slovensku, Polsku, Rakousku a 

Německu. Stručná charakteristika zdanění závislé činnosti v jednotlivých zemích 

umožní srovnání se stavem v České republice. 

Pro všechny dále uvedené státy je společná definice poplatníka fyzické osoby. Vždy se 

v rámci daného státu rozlišují poplatníci s neomezenou daňovou povinností – rezidenti, 

a s omezenou daňovou povinností – nerezidenti. Rezidentem je osoba, která má na 

území daného státu bydliště nebo se na jeho území zdržuje alespoň 183 dní v roce.  

Celková konstrukce zákonů upravujících daně z příjmů fyzických osob je velice 

podobná českému ZDP. V zákonech vybraných zahraničních států jsou stejně jako u nás 

vymezeny příjmy, které spadají pod závislou činnost, příjmy osvobozené od daně, 

příjmy, které nejsou předmětem daně apod.  Příjmy, které jsou v rámci závislé činnosti 

v zahraničí zdaňovány nebo jsou osvobozeny, se nijak výrazně neliší od těch, které jsou 

zdaňovány v České republice, proto nebudou v následujícím textu podrobně 

vypisovány. Stejně tak i základ daně je ve všech uvedených státech stejný, tvoří ho 

souhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a nejsou od této 

daně osvobozeny. U jednotlivých států bude pozornost věnována pouze samotnému 

způsobu stanovení vlastní daňové povinnosti, což zahrnuje nezdanitelné části, které lze 

od základu daně odečíst, dále daňové sazby dle kterých je počítána daňová povinnost a 

nakonec slevy na dani, které lze v rámci daných států od daně odečíst. 

1.5.1 Slovensko 

Zdanění závislé činnosti je zahrnuto zákoně č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (dále jen 

„ZDP-SR“). Předem lze říci, že některé paragrafy se svým obsahem téměř shodují 

s českým ZDP.  

Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části základu daně fungují na stejném principu jako v ČR – snižují základ 

pro výpočet daňové povinnosti poplatníka.  Nezdanitelné části nejsou na Slovensku 

vymezeny pevnou částkou, ale závisejí na konkrétním základu daně, viz tabulka 8. 
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Tabulka 8: Způsob stanovení nezdanitelných částí základu daně na Slovensku 67
 

Základ daně Výše nezdanitelné části základu daně

nižší než 100násobek sumy životního minima, 

které je platné k 1. lednu daného zdaňovacího 

období

19,2násobek částky platného životního 

minima

vyšší než 100násobek sumy životního minima, 

které je platné k 1. lednu daného zdaňovacího 

období

rozdíl mezi 44,2násobku platného živ. 

minima a 1/4 základu daně
 

Při výpočtu nezdanitelných částí, které může uplatit poplatník sám za sebe, se vychází 

z částky životního minima.
68

 Je důležité uvědomit si skutečnost, která vyplývá ze 

způsobu stanovení nezdanitelných částí, a to, že v  případě dosažení určité výše základu 

daně, není možné uplatnit nezdanitelnou část základu daně, neboť podle stanoveného 

výpočtu bude její částka nulová.
69

  

Nezdanitelnou část daně lze uplatnit i na manželku, která žije s poplatníkem ve společné 

domácnosti. Výše nezdanitelné části nezávisí pouze na výši životního minima, ale i na 

výši případného příjmu, kterého manželka dosahuje, což je dále uvedeno v tabulce 9. 

  

                                                 

67
 Vlastní zpracování s využitím Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

68
 Ke dni 23.12. 2012 je částka životního minima na Slovensku rovna částce 194,58 EUR. 

69
 Podle současného stavu ZDP-SR  nelze uplatit nezdanitelnou část u základu daně přesahujícího částku 

34 401,74 EUR. 
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Tabulka 9: Způsob stanovení nezdanitelné části základu daně uplatňované na 

manželku
70

 

Základ daně
Dosahuje 

manželka příjmu?

Výše manželčina 

příjmu

Výše nezdanitelné 

části základu daně

nižší nebo roven 

176,8násobku 

platného životního 

minima

ne -
19,2násobek částky 

platného živ. minima

nižší nebo roven 

176,8násobku 

platného životního 

minima

ano

příjem nepřesahuje 

19,2násobek 

životního minima

rozdíl 19,2násobku 

částky platného živ. 

minima a příjmu, kterého 

manželka dosáhla

nižší nebo roven 

176,8násobku 

platného životního 

minima

ano

příjem přesahuje 

19,2násobek živ. 

minima

nelze uplatnit

vyšší než 

176,8násobek 

platného živ. minima

ne -

rozdíl 63,4násobku živ. 

minima a jedné čtvrtiny 

základu daně poplatníka

vyšší než 

176,8násobek 

platného živ. minima

ano -

rozdíl 63,4násobku živ. 

minima, jedné čtvrtiny 

základu daně poplatníka  

a příjmu, kterého 

dosáhla manželka
 

Důležitým rozdílem oproti českému ZDP je to, že v případě, kdy daňový poplatník 

pobírá starobní důchod a jeho výše přesahuje nezdanitelnou část ve výši 19,2násobku 

částky platného životního minima, ztrácí tento poplatník nárok na uplatnění 

nezdanitelné části. V případě, že výše důchodu nepřesahuje 19,2násobek částky 

platného živ. minima, nezdanitelnou část je možné uplatnit pouze ve výši rozdílu mezi 

19,2násobkem a výší přijatého důchodu. 

                                                 

70
 Vlastní zpracování s využitím Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 
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Sazba daně 

Sazba daně je závislá na výši samotného základu daně. V případě, že základ daně 

snížený o nezdanitelné části nepřesáhne 176,8násobek platného životního minima, je 

základ daně zdaněn sazbou 19%. V případě, že základ daně přesáhne 176,8násobek 

platného životního minima, odvádí se 25% z té části, která danou hranici přesáhla, viz 

tabulka 10. 

Tabulka 10: Sazba daně na Slovensku 71
 

Základ daně snížený o 

nezdanitelné části
Sazba daně

nižší nebo roven 176,8násobku 

platného životního minima
19%

vyšší než 176,8násobek 

platného životního minima

25% z částky, která přesáhla 

176,8násobek platného 

životního minima  

Slevy na dani 

Od vypočtené daně lze odečíst daňový bonus na vyživované dítě, které žije 

s poplatníkem v domácnosti, a to v případě, že poplatník dosáhl základu daně za 

příslušné zdaňovací období ve výši alespoň 6násobku minimální mzdy.
72

 Částka, kterou 

lze od vypočtené daně odečíst je 19,32 EUR měsíčně. 

1.5.2 Polsko 

Daně z příjmů fyzických osob v Polsku upravují dva zákony: Ustawa z dnia 20. 

listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów a 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dále jen 

„ZDP-PL“), přičemž zdanění závislé činnosti je upraveno ve druhém ze 

zmíněných zákonů, z roku 1991.  

                                                 

71
 Vlastní zpracování s využitím Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

72
 K 1.1. 2012 činila minimální mzda na Slovensku 327 EUR.  
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Nezdanitelné části základu daně 

Základní odčitatelnou položkou od základu daně je částka 3 091 PLN, na kterou má 

nárok každý poplatník. Dále je možné odečíst hodnotu darů, které jsou poskytnuty na 

účely vymezené v Kapitole 6 ZDP-PL. Dary je možné odečíst až do výše 6% ročního 

příjmu poplatníka.
73

 Zvláštností oproti českému ZDP je to, že poplatníci v Polsku si 

mohou od základu daně odečíst náklady vynaložené na internetové připojení, a to až do 

výše 760 PLN za rok. 

Sazba daně 

Příjmy jsou v Polsku zdaňovány progresivním způsobem, přičemž ZDP-PL stanovuje 

dvě daňová pásma, viz tabulka 11. 

Tabulka 11: Sazba daně v Polsku
74

 

18%

14 839 + 32% z částky přesahující 

85 528

Daň (PLN)Zdanitelný příjem (PLN)

 do 85 528

od 85 528
 

Slevy na dani 

Od daně vypočtené pomocí výše uvedeného způsobu, lze odečíst slevu na poplatníka ve 

výši 556,02 PLN. V případě, že poplatník vyživuje dítě, které s ním žije v jedné 

domácnosti, lze uplatnit slevu na dítě ve výši 1 112,04 PLN. Po odečtení uvedených 

slev je zjištěna celková daňová povinnost. To však platí v případě, že poplatník 

nedosahuje žádných jiných příjmů.
75

 

                                                 

73
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace v EU se základními judikáty SD EU, včetně zapracování Lisabonské smlouvy a 

novelizací směrnice 2006/112/ES, s. 306. 

74
 Stawki podatkowe. Finanse [online]. 2013 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/stawki-podatkowe 

75
 Projekt komparace daňového systému ČR a Polska [online]. Zlín, 2011 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/17207/jan%C4%8Da_2011_dp.pdf?sequence=1. 

Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.,. 
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1.5.3 Rakousko 

Daň z příjmů ze závislé činnosti je obsažena v zákoně Das Einkommensteuergesetz ze 

dne 7. července 1988 (dále jen „ZDP-RAK“).  

Nezdanitelné části základu daně 

ZDP-RAK v §18 uvádí výčet položek, které lze odečíst od základu daně, v případě, že 

v něm dosud nebyly zahrnuty. Jedná se např. o: 

 zaplacené příspěvky a pojistné na dobrovolné úrazové a penzijní připojištění, 

dobrovolné zdravotní pojištění a dále např. na životní pojištění, 

 výdaje vynaložené za účelem nákupu akcií vydaných nově zřízenými firmami, 

 příspěvky zaplacené církvím a náboženským společnostem, které jsou 

v Rakousku právně uznány, příspěvek nesmí být větší než 400 EUR za rok, 

 výdaje vynaložené na daňové poradenství, které jsou vypláceny oprávněným 

osobám, 

 dary poskytnuté osobám a na účely vymezené zákonem, maximálně lze odečíst 

10% z celkových příjmů. 

Sazba daně 

V Rakousku jsou příjmy fyzických osob zdaňovány opět progresivním způsobem, 

přičemž §33 ZDP-RAK stanovuje tři daňová pásma, jak zobrazuje tabulka 12. 

Tabulka 12: Sazba daně v Rakousku 
76

 

Základ daně Výpočet daně v Eurech 

Od 11 000 Eur do 25 000 Eur 
                    

      
      

Od 25 000 Eur do 60 000 Eur 
                    

      
             

Od 60 000 Eur a více   á        ě                      

 

Z  tabulky je patrné, že v případě, kdy základ daně nepřesáhne za kalendářní rok částku 

11 000 EUR, neodvádí poplatník žádnou daň. Ze základu daně přesahujícího částku 

                                                 

76
 Das Einkommensteuergesetz ze dne 7. července 1988. 
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11 000 EUR, ale nepřevyšujícího hranici 25 000 EUR, je poplatník povinen přiznat daň 

ve výši 36,5%. U základu daně, který přesahuje částku 25 000 EUR, ale nepřevyšuje 

60 000 EUR, je daňová sazba stanovena ve výši 43,2% + 5 110 EUR. Poslední pásmo 

se vztahuje na základ daně, který převyšuje částku 60 000 EUR, v tomto případě se 

z částky, která přesahuje hranici 60 000 EUR, odvede daň ve výši 50% + 20 235 EUR. 

Slevy na dani  

Po zařazení základu daně do příslušného pásma a stanovení daně je možné snížit 

daňovou povinnost prostřednictvím slev na dani. ZDP-RAK definuje v §33 jednotlivé 

slevy, z nichž jako příklad lze uvést tyto: 

 Sleva na dítě ve výši 58,40 EUR měsíčně, tedy 700,8 EUR ročně. 

 Sleva na manželku, která nedosahuje příjmu vyššího než 6000 EUR ročně a 

v domácnosti žije alespoň jedno dítě, v tom případě činí sleva 494 EUR, při 

dvou dětech 669 EUR, v případě dalších dětí se částka zvyšuje vždy o 220 EUR. 

 Sleva, kterou mohou uplatnit samoživitelé. V případě jednoho dítěte 494 EUR. 

dvou dětí 669 EUR, v případě více dětí se částka navyšuje o 220 EUR. 

 Sleva na výživné, které činí 350,40 EUR na první dítě, 525,60 EUR na druhé 

dítě a na každé další dítě 700 EUR. Sleva náleží poplatníkovi, který přispívá na 

dítě, které s ním nežije ve společné domácnosti. 

 Sleva na jízdné ve výši 291 EUR ročně. 

 Zaměstnanecká sleva ve výši 54 EUR. 

 Sleva na důchodce, v případě že poplatníkovy příjmy nepřekročí 19 930 EUR 

v kalendářním roce. 

1.5.4 Spolková republika Německo 

Ve Spolkové republice Německo (dále jen „Německo“) jsou daně z příjmů fyzických 

osob upraveny v zákoně, který nese stejný název jako v sousedním Rakousku, Das 

Einkommensteuergesetz (dále pouze „ZDP-SRN“). Předem lze předeslat, že určení daně 

v Německu je poměrně složitou záležitostí, neboť existuje hned několik daňových 
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pásem a každé z nich má svůj vlastní postup pro výpočet.
77

 Navíc kromě běžné daňové 

sazby, existuje v Německu ještě zvláštní sazba, tzv. solidární příspěvek, ve výši 5,5% 

z příslušné sazby daně. Tento solidární příspěvek byl v Německu zaveden poprvé v roce 

1995 a slouží pro financování obnovy infrastruktury, školství a zdravotnictví.
78

 

Nezdanitelné části základu daně 

ZDP-SRN v §10 - §10c a §10f - §10g uvádí tzv. zvláštní výdaje, které je možné odečíst 

od zjištěného základu daně. Jedná se o položky jako příspěvky na penzijní připojištění, 

hodnota poskytnutých darů, částka vynaložená za péči o dítě, výchovu a vzdělání dítěte, 

aj. Kromě zvláštních výdajů je možné odečíst i výdaje mimořádné, které jsou uvedeny v 

§33 - §33b ZDP-SRN, jako příklad lze uvést mimořádné osobní výdaje v podobě léčení. 

Sazba daně 

Jak už bylo dříve předesláno, stanovení daně v Německu není příliš snadnou záležitostí. 

V §32a ZDP-SRN je uveden postup pro výpočet daně v jednotlivých daňových 

pásmech. Výpočet zobrazuje tabulka 13: 

Tabulka 13: Výpočet daně v Německu
79

 

od do

0 7 834 0

7 835 13 139 (939,68 * y + 1 400) * y

13 140 52 551 (228,74 * z + 2 397) * z + 1 007

52 552 250 400 0,42 * x - 8 064

250 401 a více 0,45 * x - 15 576

Roční zdanitelný příjem (EUR)
Vzorec pro výpočet daně

 

Písmeno „y“ v uvedeném vzorci představuje desítitisícinu zdanitelného příjmu, který 

přesahuje 7 834 Euro. Písmeno „z“ je desítitisícinou zdanitelného příjmu přesahujícího 
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 Podnikání a daně Německo. BussinesInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2011 

[cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-nemecko-

157.html 
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 Daně v Německu. Finance.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/dane-v-nemecku/ 

79
 Vlastní zpracování. 
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hranici 13 139 Euro a písmeno „x“ představuje zdanitelný příjem. Všechny tři částky se 

zaokrouhlují na celá Eura.
80

 

Z tabulky lze vyčíst, že v Německu existují tři různé typy pásem:  

 pásmo nulové – do něj spadají příjmy nepřesahující hranici 7 834 EUR, z těchto 

příjmu není odváděna žádná daň, 

 dvě pásma lineárně progresivní – od částky 7 835 EUR po částku 52 551 EUR, 

 dvě pásma proporcionální – od částky 52 552 EUR a výše. 

Při výpočtu daně se nesmí zapomenout na již zmíněný solidární příspěvek ve výši 5,5% 

z příslušné sazby daně. 

V §26 ZDP-SRN upravuje možnost společného zdanění manželů. Tento typ zdanění byl 

možný až do konce roku 2007 i u nás. Spočívá v tom, že příjmy manželů jsou sečteny 

a zdaňovány společně. Ve většině případů je tento způsob zdanění výhodnější. 

1.5.5 Zdanění závislé činnosti v sousedních státech – resumé 

Obecně lze říci, že právní úprava zdanění závislé činnosti u našich sousedních států je 

v některých částech velice podobná té naší, to se týká např. vymezení daňových 

poplatníků, způsob stanovení základu daně, uplatňování nejrůznějších druhů 

nezdanitelných částí, slev na dani apod.
81

 Na druhou stranu existují mezi uvedenými 

právními úpravami i velmi zásadní rozdíly. Ve všech zmíněných sousedních státech je 

závislá činnost zdaňována prostřednictvím progresivní sazby daně. Jednotlivá daňová 

pásma má však každý ze sousedních států nastavena na jiné úrovni, v případě Rakouska 

a Německa existuje dokonce tzv. „nulové pásmo“, to znamená, že z příjmu spadajícího 

do tohoto pásma není odváděna žádná daň.  

Slovensko a Polsko má stejný počet daňových pásem, konkrétně dvě. Poměrně 

zajímavý je způsob stanovení nezdanitelné části základu daně na Slovensku, jedná se o 

                                                 

80
 Daně v Německu. Finance.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z:  

http://www.finance. cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/dane-v-nemecku/ 

81
 Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani samozřejmě nejsou ve stejné výši jako ty české, princip 

uplatnění těchto částek je však zachován. 

http://www.finance/
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nezdanitelnou část na poplatníka a na manželku. U nás jsou tyto položky řazeny mezi 

slevy na dani.
82

 Na Slovensku se uvedené nezdanitelné části odvozují od životního 

minima a v případě nezdanitelné části na manželku i od jejího příjmu. Vazba na příjem 

manželky je zakotvena i v českém ZDP, u nás lze uplatnit slevu na manželku, jestliže 

její příjem nepřesáhl 68 000,- Kč, na rozdíl od Slovenska je u nás sleva na manželku 

pevně daná. 

1.6 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce došlo k přiblížení způsobu, jakým jsou v současnosti 

zdaňováni zaměstnanci v České republice. Byly shrnuty nejdůležitější změny, které 

v českém ZDP nastaly v průběhu let 2007 až 2013, přičemž bylo poukázáno i na 

nejdůležitější změny, které by pro zaměstnance měly nastat od roku 2015, kdy má vejít 

v platnost další daňová reforma. Bakalářská práce okrajově objasnila problematiku 

související se zdravotním a sociálním pojištěním, byly vysvětleny nejdůležitější pojmy 

z této oblasti.    

Závěr teoretické části bakalářské práce umožňuje srovnání českého způsobu zdanění 

zaměstnanců se způsoby, které jsou používány v našich sousedních státech.  

  

                                                 

82
 Je však třeba dodat, že dříve i u nás tyto položky byly zařazeny mezi nezdanitelné části základu daně. 
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2 Praktická část 

Úkolem praktické části bakalářské práce je zobrazení důsledků jednotlivých změn ZDP, 

které byly dříve popsány v kapitole 1.4. Důsledky změn v oblasti závislé činnosti budou 

předvedeny na konkrétních modelových příkladech. Je však třeba si uvědomit, že 

jednotlivé změny měly na jednotlivé poplatníky různé dopady. Důsledky změn ZDP 

z velké části ovlivňuje výše příjmu, kterého poplatník dosahuje. Z toho důvodu budou 

v modelových příkladech vystupovat tři typy poplatníků: 

 poplatník s nízkým příjmem – hrubý měsíční příjem tohoto modelového 

poplatníka lehce přesahuje výši minimální měsíční mzdy.
83;84

  

 poplatník s průměrným příjmem – hrubá měsíční mzda je na úrovni průměrné 

mzdy, v modelovém příkladu se bude vycházet z výše průměrné mzdy za 3. 

čtvrtletí roku 2012, konkrétně 24 514,- Kč.
85

 

 poplatník s vysokým příjmem – hrubé měsíční příjmy tohoto poplatníka činí 

180 000,- Kč. Souhrn ročních příjmů tohoto poplatníka překračuje vyměřovací 

základy stanovené pro sociální i zdravotní pojištění. 

Z dosažených výsledků bude možné kromě jiného porovnat výslednou daňovou 

povinnost v závislosti na velikosti dosahovaných příjmů.  

Při výpočtech bude uvažováno, že všichni z uvedených poplatníků jsou občany České 

republiky a dosahují příjmů pouze v rámci závislé činnosti, tedy příjmů vymezených 

v §6 ZDP. V úvahu není brána případná nemoc, dovolená či jiné nepředvídané události. 

Neuvažuje se ani působení inflace, změna hrubé mzdy v průběhu let nebo možnost 

uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Údaje o poplatnících jsou smyšlené. Aby 

bylo možné efektivně porovnat daňovou zátěž jednotlivých poplatníků, bude se 

v příkladech vycházet z totožných podmínek -  bude předpokládáno, že uvedení 

                                                 

83
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Minimální mzda od 1. 1. 2013 [online]. 2013 [cit. 2013-03-03]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/13833 

84
 Výše minimální měsíční mzdy činí 8 000,- Kč a od roku 2007 zůstává tato částka stejná. 
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 Český statistický úřad. Mzdy a náklady práce [online]. 2012 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace 
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poplatníci žijí ve společné domácnosti s jedním dítětem a manželkou, popř. manželem, 

bez vlastních příjmů.  

Při výpočtu budou brány v úvahu následující dvě varianty: 

 1. varianta – poplatník neuplatní slevu na manželku a daňové zvýhodnění. 

 2. varianta – poplatník slevy na manželku a daňové zvýhodnění uplatní. 

Příjmy poplatníků budou postupně zdaňovány dle ZDP, platného a účinného v roce 

2007, 2008, 2011 a nakonec v roce 2013. Roky 2007, 2008 a 2011 byly vybrány 

z důvodu, že v nich došlo v souvislosti se závislou činností k výraznějším změnám. Rok 

2013 byl zvolen proto, aby bylo možné porovnat zdaňování závislé činnosti 

v současnosti s předcházejícími roky.  
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2.1 Zdanění poplatníka s nízkým příjmem 

Petr Kadlec je 31letý ženatý muž. Je vyučen jako obráběč kovů, nyní již několik let 

pracuje v oboru. Je odměňován měsíční mzdou, která činí 8 600,- Kč. Souhrn hrubých 

příjmů za měsíce leden – prosinec (včetně) činil celkem 103 200,- Kč. 

Pan Kadlec žije v Pardubicích v bytě 2+1 společně se svou ženou Markétou Kadlecovou 

a čtyřletou dcerou Eliškou Kadlecovou. Paní Kadlecová je na rodičovské dovolené  

a nedosahuje žádných vlastních příjmů. 

Tabulka 14: Zdanění poplatníka s nízkým příjmem bez uplatnění daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku 
86

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 103 200 103 200 103 200 103 200

Sociální pojištění - 

zaměstnanec
8 256 8 256 6 708 6 708

Sociální pojištění - 

zaměstnavatel
26 832 26 832 25 800 25 800

Zdravotní pojištění - 

zaměstnanec
4 644 4 644 4 644 4 644

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
9 288 9 288 9 288 9 288

Základ daně 90 300 139 300 138 200 138 200

Daň 10 836 20 895 20 730 20 730

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Daň po slevách 3 636 0 0 0

Čistý příjem 86 664 90 300 91 848 91 848
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Tabulka 15: Zdanění poplatníka s nízkým příjmem s uplatněním daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku 
87

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 103 200 103 200 103 200 103 200

Sociální pojištění - zaměstnanec 8 256 8 256 6 708 6 708

Sociální pojištění - zaměstnavatel 26 832 26 832 25 800 25 800

Zdravotní pojištění - zaměstnanec 4 644 4 644 4 644 4 644

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
9 288 9 288 9 288 9 288

Základ daně 90 300 139 300 138 200 138 200

Daň 10 836 20 895 20 730 20 730

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Sleva na manželku/manžela 4 200 24 840 24 840 24 840

Daň po slevách 0 0 0 0

Daňové zvýhodnění 6 000 10 680 11 604 13 404

Výsledná daň/daňový bonus (-) - 6 000 - 10 680 - 11 604 - 13 404

Čistý příjem 96 300 100 980 103 452 105 252

 

Shrnutí dosažených výsledků 

V roce 2007 byla závislá činnost zdaňována progresivně. Základ daně, který se stanovil 

jako rozdíl hrubé mzdy a SZP, které je povinen uhradit zaměstnanec, spadal v případě 

pana Kadlece do prvního daňového pásma, viz tabulka č. 4 na str. 37. Pro stanovení 

daně byla použita nejnižší sazba ve výši 12%.  

U pana Kadlece došlo k nejvýraznějším změnám v roce 2008, kdy začala být mzda 

zdaňována prostřednictvím jednotné sazby daně ve výši 15%, a změnil se způsob 

stanovení samotného základu daně. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4.2, ze strany 35, 

základ daně se stanovil jako součet hrubé mzdy a SZP, které je povinen uhradit 

zaměstnavatel, což dává sumu tzv. „superhrubé mzdy“. Ve výsledku to v roce 2008 

znamenalo navýšení základu daně oproti roku 2007 o celých 49 000,- Kč. Z tohoto 

základu byla vypočtena 15% daň, od které mohl poplatník odečíst slevy na dani a 

daňové zvýhodnění. Slevy na poplatníka a na manželku se oproti roku 2007 zvýšily více 

                                                 

87
 Vlastní zpracování 



60 

 

než třikrát. Ve variantě č. 1 byla díky vysoké slevě na poplatníka v letech 2008, 2011 a 

2013 daň nulová, což nelze říci v roce 2007, kdy byla poplatníkovi vypočtena daň ve 

výši téměř 4 000,- Kč. Ve variantě č. 2 byla daň nulová ve všech letech, po uplatnění 

daňového zvýhodnění poplatník dokonce dosáhl daňového bonusu. Částka daňového 

bonusu však byla v roce 2007 nižší oproti rokům následujícím, což je dáno nižší částkou 

daňového zvýhodnění, kterou bylo možné uplatnit. V roce 2011 a 2013 má daňový 

bonus oproti roku 2008 rostoucí charakter, to je dáno navýšením částky daňového 

zvýhodnění z 10 680,- Kč na 11 604,- Kč a později na 13 404,- Kč. 

V letech 2011 a 2013 lze pozorovat oproti roku 2008 menší změnu ve výši základu 

daně, to je způsobeno snížením sazeb sociálního pojištění v roce 2009. Do roku 2008 

(včetně) činily sazby sociálního pojištění 8% v případě zaměstnance a 26% v případě 

zaměstnavatele, od roku 2009 jsou tyto sazby sníženy na 6,5% a 25%. Vzhledem 

k tomu, že součástí superhrubé mzdy je sociální pojištění, které je povinen odvést 

zaměstnavatel, promítne se snížení sociálního pojištění o 1% i v základu daně. 

Dle uvedených údajů a konečných výsledků v tabulce lze říci, že poplatníci s minimální 

mzdou, která se v roce 2007 řadila do prvního daňového pásma, si v souvislosti se 

zavedením daňové reformy polepšili řádově o několik tisíc korun. Daňová reforma pro 

takové poplatníky byla velice prospěšná. 
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2.2 Zdanění poplatníka s průměrným příjmem 

Magdaléna Svatková je 45letá vdaná žena. Vystudovala VŠE v Praze a v současné době 

pracuje u Magistrátu města České Budějovice na odboru kontroly.  Paní Svatková 

pracuje 40 hodin týdně a je odměňována prostřednictvím pevně stanovené měsíční 

mzdy ve výši 24 514,- Kč. Souhrn hrubých mezd za měsíce leden – prosinec (včetně) 

činil 294 168,- Kč. 

Paní Svatková žije v rodinném domku ve vesnici České Vrbné, která se nachází 

nedaleko Českých Budějovic, společně se svým manželem a 18letou dcerou Petrou, 

která studuje na Obchodní akademii v Českých Budějovicích. Manžel paní Svatkové je 

v současné době evidován na Úřadu práce, neboť ze svého předešlého zaměstnání byl 

propuštěn pro nadbytečnost. Kromě státní podpory pan Svatek nemá žádné vlastní 

příjmy.  

Tabulka 16: Zdanění poplatníka s průměrným příjmem bez uplatnění daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku
88

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 294 168 294 168 294 168 294 168

Sociální pojištění - 

zaměstnanec
23 534 23 534 19 121 19 121

Sociální pojištění - 

zaměstnavatel
76 484 76 484 73 542 73 542

Zdravotní pojištění - 

zaměstnanec
13 238 13 238 13 238 13 238

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
26 476 26 476 26 476 26 476

Základ daně 257 300 397 100 394 100 394 100

Daň 42 737 59 565 59 115 59 115

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Daň po slevách 35 537 34 725 35 475 34 275

Čistý příjem 221 859 222 671 226 335 227 535
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Tabulka 17: Zdanění poplatníka s průměrným příjmem s uplatněním daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku
89

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 294 168 294 168 294 168 294 168

Sociální pojištění - zaměstnanec 23 534 23 534 19 121 19 121

Sociální pojištění - zaměstnavatel 76 484 76 484 73 542 73 542

Zdravotní pojištění - zaměstnanec 13 238 13 238 13 238 13 238

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
26 476 26 476 26 476 26 476

Základ daně 257 300 397 100 394 100 394 100

Daň 42 737 59 565 59 115 59 115

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Sleva na manželku/manžela 4 200 24 840 24 840 24 840

Daň po slevách 31 337 9 885 10 635 9 435

Daňové zvýhodnění 6 000 10 680 11 604 13 404

Výsledná daň/daňový bonus (-) 25 337 - 795 - 969 - 3 969

Čistý příjem 232 059 258 191 262 779 265 779

 

Shrnutí dosažených výsledků 

U poplatníka s průměrnou výší příjmu byla daň v roce 2007 oproti pozdějším rokům 

zhruba o 17 000,- Kč nižší. Tento rozdíl opět způsobilo rozdílné stanovení základu daně 

a následný výpočet samotné daně. V roce 2007 byla daňová povinnost paní Svatkové 

zařazena do třetího daňového pásma, v němž se daň stanovila jako součet pevně 

stanovené částky 33 012,- Kč a 25% z částky přesahující 218 400,- Kč, v tomto případě 

z 38 900,- Kč.  

V dalších letech byl příjem paní Svatkové zdaněn stejně jako u jiných poplatníků, a to 

15% sazbou ze superhrubé mzdy. Takto stanovená daň se zdála mnohem vyšší než 

v roce 2007. V případě varianty č. 1 se po uplatnění slevy na poplatníka výsledná 

daňová povinnost v roce 2007 a 2008 téměř vyrovnala a není pozorován příliš výrazný 

rozdíl. Naopak u varianty č. 2, kdy paní Svatková uplatnila i slevu na manžela a daňové 

zvýhodnění na dítě, je vidět podstatný rozdíl ve výši výsledné daňové povinnosti. 
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Přestože daň před slevami byla v roce 2008 téměř o 17 000,- Kč vyšší, díky uplatněným 

slevám se daňová povinnost oproti roku 2007 rapidně snížila, v průměru okolo 20 000,- 

Kč, což určitě není zanedbatelná částka. Po uplatnění daňového zvýhodnění se ve všech 

dalších uvedených letech následujících po roce 2007 dokonce vytváří daňový bonus. 

Díky snížení sazeb sociálního pojištění lze v letech 2011 i 2013 oproti roku 2008 

pozorovat i zvýšení celkového čistého příjmu. 

Celkově můžeme výsledky u paní Svatkové nebo všeobecně u poplatníků s průměrnými 

příjmy, hodnotit ze dvou hledisek. V případě, že poplatník uplatňoval pouze slevu na 

poplatníka, jeho čistý příjem se nijak rapidně nezměnil, naopak si poplatníci i lehce 

polepšili. U poplatníků, kteří uplatňují slevy na manželku a daňová zvýhodnění, došlo 

ke snížení daňové povinnosti a tím pádem ke zvýšení čistého příjmu. V obou případech 

lze konstatovat, že změny v ZDP byly pro poplatníky s průměrnými příjmy prospěšné, 

neboť nedošlo k žádným negativním důsledkům. 
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2.3 Zdanění poplatníka s vysokým příjmem 

Josef Mráček je 45letý ženatý muž. Pracuje ve vedení strojírenské společnosti 

ATM s. r. o., která sídlí v Praze a zabývá se výrobou komponentů pro nákladní 

automobily. Pan Mráček má běžnou pracovní dobu a za práci je odměňován 

prostřednictvím měsíční mzdy, která činí 180 000,- Kč. Za kalendářní rok činí souhrn 

jeho hrubých mezd 2 160 000,- Kč. 

Pan Mráček žije společně se svou manželkou a 24letým synem ve vile v Praze. Syn 

Tomáš Mráček studuje na Karlově univerzitě. Manželka Silvie Mráčková je 

dobrovolnicí ve zdravotnické organizaci. Za svou činnost není placena, jinou práci 

nemá a nedosahuje tedy žádných vlastních příjmů. 

Tabulka 18: Zdanění poplatníka s vysokým příjmem bez uplatnění daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku 
90

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Sociální pojištění - 

zaměstnanec
172 800 82 791 77 189 80 759

Sociální pojištění - 

zaměstnavatel
561 600 269 069 269 880 310 608

Zdravotní pojištění - 

zaměstnanec
97 200 46 570 80 158 97 200

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
194 400 93 140 160 316 194 400

Základ daně 1 890 000 2 522 200 2 590 100 2 665 000

Daň 560 028 378 330 388 515 463 980

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Daň po slevách 552 828 353 490 364 875 439 140

Čistý příjem 1 337 172 1 677 149 1 637 778 1 542 901
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Tabulka 19: Zdanění poplatníka s vysokým příjmem s uplatněním daňového 

zvýhodnění a slevy na manželku 
91

 

Rok 2007 2008 2011 2013

Roční hrubá mzda 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Sociální pojištění - zaměstnanec 172 800 82 791 77 189 80 759

Sociální pojištění - zaměstnavatel 561 600 269 069 269 880 310 608

Zdravotní pojištění - zaměstnanec 97 200 46 570 80 158 97 200

Zdravotní pojištění - 

zaměstnavatel
194 400 93 140 160 316 194 400

Základ daně 1 890 000 2 522 200 2 590 100 2 665 000

Daň 560 028 378 330 388 515 463 980

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 23 640 24 840

Sleva na manželku/manžela 4 200 24 840 24 840 24 840

Daň po slevách 548 628 328 650 340 035 414 300

Daňové zvýhodnění 6 000 10 680 11 604 13 404

Výsledná daň/daňový bonus (-) 542 628 317 970 328 431 400 896

Čistý příjem 1 347 372 1 712 669 1 674 222 1 581 145  

Shrnutí dosažených výsledků 

Na první pohled lze u výpočtů daňové povinnosti pana Mráčka pozorovat velké 

odlišnosti, a to především v roce 2007 a 2008, kdy je rozdíl v daňové povinnosti více 

než 200 000,- Kč v obou uvažovaných variantách. Rozdíl je opět způsoben odlišným 

postupem při stanovování základu daně a použitím progresivní sazby daně. V roce 2007 

spadala mzda pana Mráčka do 4. daňového pásma, a tudíž byl jeho příjem přesahující 

částku 331 200,- Kč, v tomto případě 1 558 800,- Kč, zdaněn nejvyšší možnou sazbou 

32%, k vypočtené částce byla navíc přičtena zákonem pevně stanovená částka ve výši 

61 212,- Kč.  

V následujících letech byla daň ve výši 15% počítána stejně jako u předchozích dvou 

poplatníků, ze superhrubé mzdy. V roce 2013 je daňová povinnost u pana Mráčka o 

více než 60 000,- Kč vyšší, to je způsobeno tím, že vyšel v platnost §16a ZDP, který 

udává povinnost odvádět solidární příspěvek, způsob jeho stanovení byl uveden 

v kapitole 1.2.7 na str. 21. Solidární příspěvek byl stanoven jako 7% z kladného rozdílu 
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2 160 000,- Kč a 48násobku průměrné mzdy, pro rok 2013 je průměrná mzda rovna 

25 884,- Kč.  U pana Mráčka je nutné věnovat pozornost jednotlivým částkám 

pojistného, které je povinen uhradit on sám i jeho zaměstnavatel. Částky pojistného se 

v každém roce liší. To je způsobeno faktem, že hrubá mzda pana Mráčka přesahuje 

hodnotu maximálních vyměřovacích základů pro sociální i zdravotní pojištění. Výše 

vyměřovacích základů pro roky 2007-2013 již byly uvedeny v podkapitole 1.3.3 

v tabulce č. 2. To, že hrubá mzda převyšuje maximální vyměřovací základy, v praxi 

znamená, že pojistné na sociální i zdravotní pojištění se nepočítá ze skutečného hrubého 

příjmu, ale právě ze zmíněného vyměřovacího základu.  

V roce 2007 nebyly maximální vyměřovací základy zákonem stanoveny, proto je 

pojistné počítáno přímo z hrubé mzdy, a to je důvodem, proč je pojistné u pana Mráčka 

tak vysoké. V roce 2008 byly zavedeny maximální vyměřovací základy stejné pro oba 

druhy pojištění, a to ve výši 48násobku průměrné mzdy, konkrétně se jedná od částku 

1 034 880,- Kč. Od roku 2010 se maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění 

zvýšil na 72násobek průměrné mzdy, pro sociální pojištění zůstává zachována částka 

48násobku průměrné mzdy. V roce 2011 byl tedy vyměřovací základ pro zdravotní 

pojištění rozdílný od sociálního, konkrétně ve výši 1 781 280,- Kč. Pro sociální 

pojištění platil v roce 2011 vyměřovací základ ve výši 1 187 520,- Kč. Odlišné 

vyměřovací základy jsou i v roce 2013, u sociálního pojištění jde o částku 1 242 432,- 

Kč, v případě zdravotního pojištění je v roce 2013 maximální vyměřovací základ 

zrušen. Zdravotní pojištění se tedy v roce 2013 stanoví stejně jako v roce 2007 

z celkových hrubých příjmů. 

Výše uvedené skutečnosti týkající se maximálních vyměřovacích základů logicky velice 

ovlivňují od roku 2008 výši superhrubé mzdy, tedy základ daně určený pro výpočet 

daňové povinnosti. Každá změna vyměřovacího základu měla proto u pana Mráčka vliv 

na jeho celkovou daňovou povinnost.  

Závěrem je možné konstatovat, že daňovou reformou v roce 2008, byli poplatníci 

s vysokými příjmy velmi zvýhodněni, neboť jejich celková daňová povinnost klesla. Ve 

druhé variantě výpočtu je po uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění 

celková daňová povinnost samozřejmě nižší než ve variantě první. 



67 

 

2.4 Srovnání výsledků a závěrečné zhodnocení 

V předcházejících kapitolách byla zjišťována celková daňová povinnost u tří typů 

modelových daňových poplatníků. Daň byla počítána za roky 2007, 2008, 2011 a 2013. 

Z výsledků byly patrné značné rozdíly. Rozdíly byly ovlivněny výší hrubých příjmů, 

kterých jednotliví poplatníci dosahují a mj. značnými změnami v ZDP v jednotlivých 

letech. Ve všech případech bylo možné pozorovat největší změny v roce 2008, kdy 

došlo k již několikrát zmiňované daňové reformě. Pro větší přehled jsou výsledky 

z výpočtů přeneseny do následujících grafů.  

2.4.1 Daňová povinnost a čistý příjem poplatníka s nízkým příjmem 

Graf 3 zobrazuje vývoj daňové povinnosti popř. daňového bonusu v kalendářním roce u 

poplatníka s nízkým příjmem, v tomto případě poplatníka s měsíční mzdou ve výši 

8 600,- Kč, což je částka, která se pohybuje okolo výše minimální mzdy. Graf zobrazuje 

obě možné varianty dříve definované v úvodní části kapitoly 2, tj. poplatník uplatní, 

případně neuplatní slevu na manželku a daňové zvýhodnění na jedno dítě. 

 

Graf 3: Vývoj daňové povinnosti u poplatníka s nízkým příjmem
92 
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Z grafu 3 je patrné, že v případě varianty č. 1, poplatník odvede daň pouze v roce 2007, 

v ostatních letech převyšuje sleva na poplatníka daňovou povinnost vypočtenou podle 

§16 ZDP, a tudíž je výsledná daň nulová. Naopak v případě varianty č. 2 poplatník po 

uplatnění příslušných slev a následně daňového zvýhodnění na dítě dosahuje daňového 

bonusu. V případě uvedeného poplatníka je dosaženo daňového bonusu ve všech letech. 

Výše daňového bonusu je však odlišná, což je způsobeno změnou příslušné hodnoty 

daňového zvýhodnění v jednotlivých letech, daňové zvýhodnění v roce 2013 se oproti 

roku 2007 zvýšilo o více než 120%. Je proto zřejmé, že daňový bonus má rostoucí 

charakter, což je z hlediska daňového poplatníka velice pozitivní. 

 

Graf 4: Vývoj čistého příjmu poplatníka s nízkým příjmem
93

 

Graf 4 zobrazuje, jakým způsobem se v jednotlivých letech změnil u poplatníka 

s nízkým příjmem jeho čistý příjem. Výsledky se přímo odvíjejí od vypočtené daňové 

povinnosti či daňového bonusu a dále od výše pojistného, které je povinen zaplatit 

samotný daňový poplatník. Výše daňové povinnosti nebo daňového bonusu již byla 

okomentována v rámci předchozího grafu. Další složkou, která tedy ovlivňuje čistý 

příjem poplatníka, je výše zaplaceného pojistného. V roce 2007 a 2008 poplatník 

zaplatil v rámci sociálního pojištění ze své hrubé mzdy 8%, v roce 2011 a 2013 pak 

pouze 6,5%. V případě zdravotního pojištění zůstala sazba neměnná, a to 4,5% z hrubé 
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mzdy. V roce 2007 byl v rámci obou uvažovaných variant čistý příjem daňového 

poplatníka nejnižší, v roce 2013 naopak dosahuje poplatník v rámci zmíněných let 

nejvyššího čistého příjmu. Co se týče varianty č. 1, čistý příjem v roce 2011 i 2013 

zůstal na stejné úrovni, neboť výše pojistného zůstala v obou letech stejná a výše 

daňové povinnosti byla v obou letech nulová. Závěrem lze konstatovat, že čistý příjem 

poplatníka s nízkou hrubou mzdou má rostoucí charakter, což lze opět hodnotit velice 

pozitivně. 

2.4.2 Daňová povinnost a čistý příjem poplatníka s průměrnými příjmy 

Stejně jako v předchozím případě, první graf zobrazuje vývoj daňové povinnosti za 

kalendářní rok v průběhu let 2007, 2008, 2011 a 2013, nyní u poplatníka, který měsíčně 

pobírá hrubou mzdu na úrovni průměrné mzdy.  

 

Graf 5: Vývoj daňové povinnosti u poplatníka s průměrným příjmem
94 

Dle grafu 5 lze u poplatníka pozorovat rapidní rozdíly mezi dvěma uvažovanými 

variantami. V případě varianty č. 1 zůstává vlastní daňová povinnost prakticky 

konstantní. To nelze říct u varianty č. 2, kdy v roce 2008 dochází k obrovskému 

propadu, z bezmála 30 tisícové daně, kterou má poplatník odvést v roce 2007 se rázem 
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v roce 2008 po uplatnění slev a daňového zvýhodnění stává daňový bonus, přičemž je 

tomu tak je i v letech následujících. V tomto případě je zřetelně vidět, jakým způsobem 

daňová reforma zapůsobila na poplatníky s průměrnými příjmy, kteří mají dítě a 

manželku bez vlastních příjmů. Dle grafu je možné tvrdit, že změny v ZDP byly pro 

poplatníky s průměrnými příjmy přínosem v obou případech, neboť i to, že ve variantě 

č. 1 nedošlo k výrazným změnám, lze hodnotit kladně.  

 

Graf 6: Vývoj čistého příjmu u poplatníka s průměrnými příjmy
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Graf 6 zobrazuje čistý příjem poplatníka s průměrnou hrubou mzdou, stejně jako 

v minulém případě je odvozen od jeho vlastní daňové povinnosti a pojistného. 

V případě varianty č. 1 čistý příjem stejně jako vlastní daňová povinnost nevykazuje 

žádné výraznější výkyvy. Lze pozorovat mírně rostoucí trend, který je způsoben 

snížením sazby u sociálního pojištění a mírným zvýšením slevy na poplatníka v roce 

2013 oproti roku 2011. U varianty č. 2 je vidět, že čistý příjem poplatníka se od roku 

v roce 2013 oproti roku 2007 zvýšil o více než 30 000,-. Hlavním důvodem tohoto růstu 

je právě výrazné snížení daňové povinnosti, naopak dochází k tvorbě daňového bonusu, 

který čistý příjem navyšuje.  
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2.4.3 Daňová povinnost a čistý příjem poplatníka s vysokými příjmy 

Graf č. 7 zobrazuje situaci u poplatníka s vysokým příjmem, a to konkrétně s příjmem, 

který přesahuje maximální vyměřovací základy pro zdravotní a sociální pojištění. Na 

první pohled je zřejmé, že vlastní daňová povinnost, stejně jako v předchozích dvou 

situacích, poklesla, ve variantě č. 2 dokonce o více než 200 000,- Kč.  

 

Graf 7: Vývoj daňové povinnosti u poplatníka s vysokým příjmem
96

 

V roce 2007 byly příjmy poplatníka zdaněny v rámci pásma s nejvyšší možnou sazbou. 

Změna ve stanovování základu daně a snížení sazby na současných 15% způsobily 

zmíněný pokles, změna slev na dani nehraje příliš velkou roli, neboť se dá říci, že u 

poplatníka s takto vysokými příjmy tvoří poměrně zanedbatelnou částku. V roce 2013 

dochází ke zvýšení vlastní daňové povinnosti o více než 60 000,- Kč, to je způsobeno 

novinkou v zákoně, tzv. solidárním příspěvkem. Rozdílem oproti dvěma předchozím 

případům je fakt, že trend vývoje vlastní daňové povinnosti tentokrát nemá klesající 

charakter, nýbrž charakter rostoucí. Postupné navyšování vlastní daňové povinnosti je 

důsledkem každoročního navyšování vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní 

pojištění. Z toho vychází závěr, že samotná daňová reforma byla pro daňové poplatníky 

                                                 

96
 Vlastní zpracování 

552,828 

353,490 364,875 

439,140 
542,628 

317,970 328,431 

400,896 

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2007 2008 2011 2013

V
la

st
n

í 
d

a
ň

o
v

á
 p

o
v

in
n

o
st

 

Rok 

Poplatník s vysokým příjmem - varianta 1

Poplatník s vysokým příjmem - varianta 2



72 

 

s vysokými příjmy přínosná, z hlediska zvyšování vyměřovacích základů pro sociální a 

zdravotní pojištění se situace z pohledu vysokopříjmových poplatníku vyvíjí při 

zachování současného trendu spíše negativně. 

 

Graf 8: Vývoj čistého příjmu u poplatníka s vysokým příjmem
97 

Výše čistého příjmu je zachycena v grafu 8. U poplatníka s nadprůměrnou hrubou 

mzdou se opět vyvíjí zrcadlově k vývoji vlastní daňové povinnosti, velkou roli hrají 

maximální vyměřovací základy, které nepřímo zasahují do základu daně. V roce 2007 

dosahoval poplatník s vysokým příjmem v rámci sledovaných let nejnižší hodnoty 

čistého příjmu, v obou variantách v průměru kolem 1 334 000,- Kč. Tento čistý příjem 

se po zavedení daňové reformy následně zvýšil o více než 300 000,- Kč, což určitě není 

zanedbatelná částka, v roce 2013 je naopak díky solidárnímu příspěvku nižší. Jak již 

bylo řečeno, v průběhu let mají maximální vyměřovací základy rostoucí trend, tím se 

v konceptu superhrubé mzdy současně zvedá základ daně, a tím pádem i vypočtená daň. 

V důsledku toho působí zvyšování maximálních vyměřovacích základů na snižování 

čistého příjmu vysokopříjmových poplatníků.  
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Maximální vyměřovací základy představují velice významný nástroj, kterým lze 

cíleně ovlivňovat vlastní daňovou povinnost poplatníků s vysokým příjmem. Jeho 

zvyšování se skupiny poplatníků s nízkým či průměrným příjmem vůbec nedotýká. 

Závěrem lze konstatovat, že daňová reforma byla pro vysokopříjmové poplatníky, 

stejně jako v ostatních uvedených případech, prospěšná. Negativní hodnocení lze 

připsat zvyšování již zmíněných maximálních vyměřovacích základů.  
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2.5 Tipy k daňové optimalizaci 

V případě závislé činnosti nejsou možnosti pro daňovou optimalizaci tak velké, jako je 

tomu například u osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost. Daňovou 

povinnost lze v mezích zákona snížit následovně: 

 Využití nezdanitelných částí (§15 ZDP) – o nezdanitelných částech bylo v práci 

zmíněno již v podkapitole 1.2.5 na str. 20. Jejich princip spočívá v tom, že je 

pomocí nich snižován základ daně ještě před výpočtem daně z příjmu. Ať už se 

jedná o úroky zaplacené v souvislosti s poskytnutým úvěrem, poskytnuté dary či 

odpočet příspěvků na životní a penzijní pojištění, vždy je vhodné nezdanitelné 

části základu daně při ročním zúčtování daně uplatnit.  

- nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu daně je nutné písemně 

podložit. V případě úvěru je nutné předložit smlouvu o poskytnutí úvěru a dále 

potvrzení o výši zaplacených úroků, u darů je nutné mít potvrzení, které 

obsahuje údaje o příjemci daru, hodnotě daru, účelu daru a datu darování. 

Písemné potvrzení je nutné i v případě penzijního a životního pojištění, i zde je 

nutné doložení smlouvy o uzavření příslušného pojištění a rovněž potvrzení o 

částce zaplacené na pojistném za dané kalendářní období. Další způsoby, 

kterými lze prokázat nárok na nezdanitelné části základu daně, jsou uvedeny v 

§38l ZDP. 

 Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění (§35ba-§35c ZDP) – velmi 

využívaným prostředkem, pomocí kterého lze snížit již daňovou povinnost jsou 

slevy na dani, o těch již bylo psáno mj. v podkapitole 1.2.7 na str. 21. Slevu na 

poplatníka může uplatnit každý poplatník, s výjimkou poplatníků pobírajících 

starobní důchod, bez nutnosti dokazování. Nároky na další druhy slev je třeba 

stejně jako u nezdanitelných částí písemně prokázat. Způsoby jsou uvedeny v 

§38l v odstavci č. 2 ZDP, např. invalidita je prokazována potvrzením o přiznání 

invalidního důchodu, sleva na studenta se prokazuje potvrzením o studiu apod.  

- je třeba dodat fakt, že i v případě, kdy závislá činnost nebyla vykonávána po 

celý kalendářní rok (např. v případě brigády), může poplatník podat daňové 

přiznání a provést roční zúčtování daně. V mnoha případech je vypočtená 

daňová povinnost nulová a zálohy odvedené v průběhu kalendářního roku jsou 

poplatníkovi vráceny. Toto je důležitá informace např. pro studenty. 
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2.6 Doporučený způsob zdanění závislé činnosti 

V následující podkapitole budou shrnuty názory dvou daňových oborníků, pracovnice 

finančního úřadu a daňového poradce. Oba tito odborníci se vyjádřili k problematice 

zdaňování závislé činnosti, odpovídali na konkrétní otázky, které jsou uvedeny  

v Příloze 1. Cílem rozhovoru s daňovými odborníky bylo zhodnocení současného stavu 

zdaňování závislé činnosti a případné doporučení, jak by bylo vhodné závislou činnost 

zdaňovat. Oba daňoví odborníci si přáli zůstat v anonymitě. 

2.6.1 Názor pracovníka finančního úřadu98 

Na otázky k závislé činnosti odpovídala pracovnice z Finančního úřadu v Jihlavě  

(v textu dále jen „P-FÚ“). Je třeba poznamenat, že tato pracovnice pohlížela 

na zdaňování závislé činnosti z pohledu státu, nikoliv z pohledu zaměstnance.  

Dle názoru P-FÚ není současný stav zdanění závislé činnosti optimální z několika 

důvodů. Hned pro začátek je třeba říci, že P-FÚ je zastáncem progresivního způsobu 

zdaňování závislé činnosti. Stav, který byl v ČR před daňovou reformou v roce 2008, 

byl dle ní vhodnější. Inkaso v rámci závislé činnosti v roce 2008 oproti roku 2007 velice 

pokleslo, což je z pohledu státu negativní. Dalším důvodem, proč P-FÚ vnímá daňovou 

reformu z roku 2008 nepříznivě, je porušení principu spravedlnosti, který by měly daně 

všeobecně splňovat. Díky daňové reformě se prohloubil rozdíl mezi daňovou zátěží 

živnostníků a zaměstnanců.  

Jak už bylo řečeno, P-FÚ se přiklání k využití progresivních sazeb daní, přičemž dle 

jejího názoru by optimálně nastavená daňová pásma vypadala tak, jak znázorňuje 

tabulka č. 20. Základ daně by byl stanoven stejně jako roce 2007, tedy jako souhrn 

příjmů, které jsou předmětem daně dle §6, dále snížené o sociální a zdravotní pojištění 

zaplacené zaměstnancem. 

 

 

 

                                                 

98
 Rozhovor. Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava. 29. 3. 2013. 
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Tabulka 20: Návrh daňových sazeb podle pracovnice finančního úřadu
99

 

od do

0 200 000 12%

200 001 400 000 19%

400 001 a více 25%

Základ daně
Sazba daně

 

Koncepce daňových sazeb by se velmi podobala té, jako tomu bylo v roce 2007, hranice 

pro zařazení do jednotlivých daňových pásem by však byly mírně odlišené, počet 

daňových pásem by se snížil ze čtyř na tři, přičemž by bylo vynecháno pásmo s nejvyšší 

sazbou ve výši 32%, neboť sazba ve výši 25% je dle P-FÚ dostačující. 

Co se týče vyjádření k otázce vztahující se k nezdanitelným částkám daně uvedených 

v §15 ZDP, dle P-FÚ by měly zůstat v nezměněné podobě. Bylo by pouze žádoucí 

odstranit nezdanitelnou část v podobě úhrad za zkoušky ověřující další vzdělávání, která 

se nachází v §15 odst. 8 ZDP, neboť tato nezdanitelná položka není téměř vůbec 

využívána a působí tedy nadbytečně. 

Další otázka směřovala k optimálnímu nastavení daňových slev. P-FÚ se domnívá, že 

většina slev v současné výši je nastavena optimálně, jedinou výjimku tvoří sleva na 

poplatníka a na manželku, tyto dvě slevy by měly být nižší. Konkrétní částka 

navrhované slevy na poplatníka a na manželku je vázána na částku roční minimální 

mzdy, tedy na 96 000,- Kč, a je koncipována tak, aby lidé s minimální mzdou byli 

ušetřeni od daně. Sleva by činila 12% z částky 96 000,-, celkem tedy 11 520,- Kč.  

Z odpovědí P-FÚ je patrné, že daně odvedené v rámci závislé činnosti by měly být 

vyšší. V případě závislé činnosti jsou sice v průběhu kalendářního roku odváděny 

zálohy na daň, ve velkém množství případů jsou však tyto zálohy následně zúčtovány 

a je poměrně častým jevem, že poplatníci ve výsledku buď žádnou daňovou povinnost 

nemají, nebo naopak dosahují daňového bonusu. Zavedením progresivních sazeb daní 

a snížením slev na poplatníka a manželku by se tomuto mělo zabránit a stát by tak na 

daních opět inkasoval vyšší částky. 

                                                 

99
 Vlastní zpracování na základě rozhovoru s pracovnicí finančního úřadu. 
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2.6.2 Názor daňového poradce100 

Druhý pohled na problematiku zdaňování závislé činnosti poskytuje daňová poradkyně, 

která se v rámci své činnosti specializuje na fyzické osoby (v textu dále jen „DPor“). 

První otázka směřovala stejně jako v předchozím rozhovoru k vyjádření, zda je 

současný způsob stanovení základu daně a samotné daňové povinnosti zaměstnanců 

optimální. Dle názoru DPor je způsob stanovení daně pouze jakýmsi politickým 

rozhodnutím, které ve své podstatě nemusí mít s optimálním zdaněním nic společného. 

Jinak řečeno, způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti může mít mnoho 

podob, z nichž všechny nebo naopak žádná může či nemusí korespondovat 

s optimálním způsobem zdanění.  V současném systému zdanění závislé činnosti vidí 

DPor výhodu v tom, že stát vybírá daň ze zaměstnancových peněžních i nepeněžních 

příjmů a má tedy příjmy ze všech ocenitelných aktivit daného zaměstnance.  

Další otázka opět směřovala ke zhodnocení stavu ZDP v roce 2007, konkrétně ke 

zdaňování závislé činnosti prostřednictvím progresivních daňových sazeb. DPor zastává 

opačný názor než P-FÚ. Dle DPor jakékoliv zvyšování daní ve svém důsledku trestá 

schopné lidi za jejich aktivitu a právě zavedení daňových pásem dle DPor tuto 

skutečnost potvrzuje. Navíc existence daňových pásem s rozdílnými daňovými sazbami 

mj. vyvolává snahu o obcházení zákona a tím i snižování daňové povinnosti. DPor 

nicméně připouští, že jistá míra solidarity úspěšných s méně úspěšnými je nutná. 

Solidarity lze dosáhnout více způsoby než jen neadresným zvyšováním základu daně a 

daňových sazeb. Jako vhodnou variantu volí DPor konkrétní přerozdělování prostředků 

v rámci kapitol státního rozpočtu. 

DPor se dále vyjádřila k současné konstrukci základu daně („superhrubé mzdě) a rovněž 

současné 15% sazbě daně. Superhrubá mzda je dle DPor chápána pouze jako 

prostředek, který informuje zaměstnance, jak je pro svého zaměstnavatele nákladný. 

Sazba 15% ze superhrubé mzdy působí opticky jako poměrně nízká, opak je ale 

pravdou. Ve skutečnosti je daňová sazba rovna zhruba 20% z hrubé mzdy zaměstnance. 

Taková sazba je podle DPor nepřiměřeně vysoká.  

                                                 

100
 E-mailová korespondence. Komora daňových poradců, Kozí 4, 602 00 Brno. 14. 4. 2013. 
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Možnost uplatnění nezdanitelných částí základu daně hodnotí DPor kladně, neboť se 

jedná o jednu z mála možností, jak mohou zaměstnanci optimalizovat svou daňovou 

povinnost. Výše těchto nezdanitelných částí není údajně ani vysoká ani nízká. DPor 

dále uvádí, že v případě, kdy by zákonodárci neumožňovali uplatnění nezdanitelných 

částí základu daně, byla by vhodná kompenzace snížením daňové sazby, čímž by byl 

výsledek daně v absolutním čísle stejný. 

Vyjádření ke slevám na dani pojala DPor velice obecně. Dle jejího názoru je třeba 

uplatňovat slevy tam, kde je to skutečně potřebné. V případě, že budou slevy stanoveny 

pro určité případy, kdy ve skutečnosti nebudou příliš využívány, bylo by opět vhodnější 

snížit daňovou sazbu a ulevit tak poplatníkům v placení příliš vysokých daní. 

Poslední otázka směřovala k vyjádření názoru na plánovanou daňovou reformu v roce 

2015. DPor předpokládá, že nejvíce viditelných výsledkem této reformy bude 

především navýšení administrativní zátěže pro poplatníky a posílení nepřiměřených 

zásahů státu do práv občanů.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat změny v právní úpravě zdaňování příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a poté zhodnotit jejich dopad na konkrétní daňové poplatníky. 

Dílčím cílem bylo srovnání způsobu zdanění závislé činnosti v ČR se způsoby 

užívanými v našich sousedních státech. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jak na 

současný způsob zdaňování závislé činnosti pohlížejí dva typy daňových odborníků a 

jak by dle jejich názoru vypadal optimálně nastavený způsob zdanění závislé činnosti. 

Nejdříve byly vysvětleny základní pojmy z oblasti daně z příjmů fyzických osob a dále 

z oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Následoval rozbor nejdůležitějších změn, 

které nastaly v ZDP od roku 2007 až do současnosti. Největší změna byla zaznamenána 

v roce 2008, kdy došlo k daňové reformě. V závěru analýzy změn byl nastíněn i 

předpokládaný vývoj zdaňování zaměstnanců v následujících letech. 

V další kapitole se práce zabývala způsoby zdanění závislé činnosti v našich sousedních 

státech – Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku. Bylo zjištěno, že v určitých 

případech, jako je např. způsob stanovení základu daně, možnost uplatnění 

nezdanitelných částí či slev na dani, se český ZDP s vybranými zahraničními ZDP 

téměř shoduje, v některých částech naopak dochází ke značným rozdílům. Zásadní 

rozdíl spočívá v tom, že všechny zmíněné sousední státy zdaňují závislou činnost 

progresivně, takže výše daňové sazby závisí na dosahovaném příjmu. U nás byl tento 

způsob užíván do konce roku 2007 a v současné době se opět uvažuje o jeho 

znovuzavedení. Navíc dle zjištění agentury STEM si zavedení progresivních sazeb daně 

přeje více než dvě třetiny občanů. Tato skutečnost je poměrně zajímavá, neboť na 

základě výsledků v rámci praktické části bakalářské práce, bylo zjištěno, že progresivní 

sazba daně je podmínkách pro poplatníky poměrně nevýhodná
101

, neboť v roce 2007 

všichni z uvedených modelových poplatníků zaplatili na daních více než v roce 2008, 

kdy vstoupil v platnost současný systém zdanění závislé činnosti. 

                                                 

101
 Je nevýhodná za podmínek, které platily v roce 2007. Je možné, že za jiných podmínek by naopak byla 

progresivní daň pro poplatníky přínosná. 
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Jak již bylo uvedeno, v praktické části bakalářské práce bylo na vybraných modelových 

poplatnících předvedeno, jakým způsobem ovlivnily změny v ZDP výši jejich daňové 

povinnosti a výši dosahovaného čistého příjmu. Výpočty byly prováděny za roky 2007, 

2008, 2011 a 2013. Pro výpočty byli bráni v úvahu 3 poplatníci – poplatník s hrubou 

mzdou na úrovni blížící se minimální mzdě, poplatník dosahující průměrné mzdy a 

poplatník, jehož příjmy přesahují maximální vyměřovací základy pro sociální a 

zdravotní pojištění. Ve výpočtech byly uvažovány dvě varianty, v jedné poplatník 

uplatňoval pouze slevu na poplatníka, ve druhé i slevu na manželku a daňové 

zvýhodnění na jedno dítě.  

Bylo zjištěno, že u jednotlivých poplatníků byl vývoj vlastní daňové povinnosti a 

čistého příjmu poměrně odlišný. U poplatníka s nízkým příjmem byl v obou variantách 

vypozorován rostoucí trend u výše čistého příjmu. Co se týče daňové povinnosti tohoto 

poplatníka, v roce 2007 byla mnohem vyšší než v letech následujících. Od roku 2008 

byla v první variantě daň nulová, ve druhé byl generován daňový bonus. U poplatníka 

s průměrným příjmem byl rovněž zaznamenán rostoucí trend čistého příjmu, a to u obou 

uvažovaných variant. Vlastní daňová povinnost u poplatníka s průměrným příjmem byla 

v roce 2007 opět vyšší než v letech následujících. Ve variantě, kde je uplatňována sleva 

na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, dosahoval poplatník od roku 2008 daňového 

bonusu, jehož výše se v průběhu let vlivem změn v ZDP a v sazbách SZP zvyšovala. 

Poplatník s nadprůměrnými příjmy zaznamenal stejně jako ostatní dva typy poplatníků 

nižší daňovou povinnost v roce 2008 a letech následujících. Pokles byl výrazný v obou 

uvažovaných variantách. V souvislosti s tím bylo možné od roku 2008 pozorovat 

zvýšení čistého příjmu poplatníka. Velkou roli u poplatníka s nadprůměrnými příjmy 

sehrály maximální vyměřovací základy pro sociální a zdravotní pojištění. Tyto základy 

se v každém roce měnily, a tím pádem výrazně ovlivnily dosažené výsledky.  

Zaměstnanci mohou svou daňovou povinnost optimalizovat několika prostředky. Mezi 

ty se řadí nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Lze uplatit např. poskytnuté 

dary, úroky z hypotečního úvěru, příspěvky na životní a penzijní pojištění apod. Nárok 

na slevy a na nezdanitelné části základu daně však musí být řádně písemně doložen. 

V závěru praktické části byly rozebrány odpovědi pracovnice finančního úřadu a 

daňové poradkyně, které se vyjadřovaly k problematice zdanění závislé činnosti v ČR. 
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Pracovnice finančního úřadu shrnula současný stav zdanění jako nevhodný a navrhuje 

opětovné zavedení progresivního způsobu zdanění, neboť dle jejího názoru je inkaso 

daní ze závislé činnosti v současné době velmi nízké. Daňová poradkyně má na 

problematiku opačný názor a chápe progresivní způsob zdanění jako nástroj k trestání 

úspěšných občanů. Dle jejího názoru však ani současný způsob zdanění závislé činnosti 

není optimální. Daňová sazba 15% ze superhrubé mzdy, která je ve skutečnosti rovna 

okolo 20% z hrubé mzdy je dle ní nepřiměřeně vysoká. S existencí nezdanitelných částí 

základu daně a slev na dani obě dotazované souhlasí, neboť dle jejich názoru jsou určité 

prostředky k daňové optimalizaci vhodné. Pracovnice finančního úřadu nesouhlasí 

s výší slev na poplatníka a manželku, ty by měly být údajně zhruba o polovinu nižší. 

Daňová poradkyně uvedla, že v případě absence nezdanitelných částí a slev na dani by 

mohla být situace řešena snížením daňové sazby. 

Závěrem lze říci, že změny provedené v ZDP měly na zaměstnance značný vliv 

především v roce 2008, což názorně dokládají výpočty daňové zátěže modelových 

poplatníků. Je třeba brát v úvahu, že ve výpočtech nejsou uvažovány jisté skutečnosti, 

ke kterým ve skutečnosti běžné dochází. Situace každého zaměstnance je v reálu jiná – 

pobírá jinou mzdu, jejíž výše se může v průběhu roku měnit z důvodu dovolené, nemoci 

či jiných událostí, také může poplatník uplatňovat jiné slevy, nezdanitelné části základu 

daně apod., za zmínku stojí i neuvažování inflace v průběhu let.  

Co se týče budoucího vývoje ZDP, lze předpokládat, že změny budou probíhat i nadále, 

neboť podoba ZDP je čistě jen politickým rozhodnutím. 
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Příloha 1 – Otázky ke zdanění závislé činnosti 

Zdanění závislé činnosti – vývoj a trendy od roku 2007 po současnost – otázky pro 

daňové odborníky 

1. Je podle Vás současný způsob stanovení základu daně a samotné daňové povinnosti 

u závislé činnosti optimální? 

 Jaké vidíte výhody/nevýhody v současném systému? 

 

2. Podpořil/a byste znovuzavedení progresivních sazeb daně, jako tomu bylo do konce 

roku 2007? 

 Proč ano, proč ne? 

 V případě, že ano, jak by měla dle Vás vypadat jednotlivá daňová pásma? (kolik 

daňových pásem, jejich intervaly, existence „nulového“ pásma). V jaké výši by 

se měly pohybovat daňové sazby? 

 

3. V případě, že souhlasíte se současným způsobem zdaňování závislé činnosti 

(myšleno způsobem stanovení základu daně a daňové povinnosti), je podle Vás 

sazba 15% optimální nebo by měla být jiná? 

 

4. Měly by nezdanitelné části základu daně zůstat v současné podobě nebo by podle 

Vás měly projít změnami? 

 Měnil/a byste složení nezdanitelných částí základu daně, případně jejich výši? 

 

5. Jak by vypadaly dle Vašeho názoru optimálně nastavené slevy na dani? Kdo by 

mohl slevy uplatňovat? 

 

6. Jaký máte názor na plánovanou daňovou reformu v roce 2015?  Jaký bude mít 

podle Vašeho názoru tato daňová reforma dopad? 
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