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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti od roku 

2000 do současnosti. Bere v úvahu nejen zdanění příjmŧ, ale i zatížení sociálním a 

zdravotním pojištěním. Cílem práce je popsat a zhodnotit jednotlivé změny ve zdanění 

fyzických osob ze závislé činnosti v čase a následně ukázat na modelových příkladech, 

jaké dopady měly na poplatníky a jejich daňové povinnosti i při zohlednění sociálního a 

zdravotního pojištění. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the development of taxation of individuals from 

employment from 2000 to present. It takes into account not only income tax but also the 

burden of social and health insurance. The aim is to describe and evaluate the various 

changes in the taxation of individuals from employment in time and then to show 

examples of the model, what impact it had on the taxpayers and their tax obligations as 

well as taking into account the social and health insurance. 
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Úvod 

Téma bakalářské práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti 

od roku 2000 až do současnosti. Toto téma lze považovat za velmi aktuální. V době 

samých škrtŧ a šetření je nutno nastavit daňový systém a konkrétně zdanění fyzických a 

právnických osob tak, aby se státní rozpočet rozrostl a zároveň lidé tímto zdaněním 

nějak velice netrpěli a měli motivaci pracovat. Protože výnosy z daní z příjmŧ tvoří 

velkou část příjmŧ státního rozpočtu, je nutné stanovit daň opravdu efektivně, tak aby 

všichni poplatníci odvedli dostatečnou část svých příjmŧ do státního rozpočtu a tato část 

byla pro poplatníky částí únosnou. 

Je beze sporu obtížné stanovit daň spravedlivě tak, aby si lidé byli „rovni“ a nevznikaly 

velké rozdíly mezi sociálními vrstvami. Proto práce názorně ukáže, jak řešili tuto situaci 

zákonodárci před vznikem hospodářské krize, před vstupem do Evropské unie a jak se 

vše vyvíjí nyní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ke zdanění fyzických osob ze závislé činnosti 

neodmyslitelně patří také sociální a zdravotní pojištění, práce zhodnotí a ukáže i vývoj 

sazeb zdravotního a sociálního pojištění v České republice. 

Dŧležitou částí práce je i daňová optimalizace, která je doporučením pro fyzické osoby, 

které jsou zaměstnanci. Ti si touto cestou mohou snížit daňovou povinnost, což v této 

době je stěžejní pro většinu obyvatel tohoto státu. 

Na závěr práce je zařazena praktická část, na které jsou interpretovány předchozí 

teoretické poznatky a jsou uvedeny v praktickém vyjádření na vzorku obyvatelstva, na 

dvou fyzických osobách. Zároveň práce zhodnotí, co se v jednotlivých letech měnilo a 

jak to ovlivnilo jejich čisté platové ohodnocení. 
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Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit vývoj daně z příjmŧ 

fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 v České republice a ukázat, jaké 

dopady měly legislativní změny a změny sociálního a zdravotního pojištění 

v jednotlivých letech na poplatníka daně. 

V souvislosti s tímto cílem bude provedeno hodnocení vybraných legislativních změn 

jak v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění p. p. (dále jen ZDP), tak 

v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p. a 

v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění p. p. s cílem popsat a zhodnotit dopad na poplatníka 

daně z příjmŧ. 
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Metody zpracování práce
1
 

Metoda, která je považována při zpracování mé bakalářské práce za klíčovou, je 

bezpochyby metoda srovnávání. Tato metoda spočívá, jak uvádí Pokorný,                     

v: „pozorování objektů za účelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných znaků “
2
. 

Byla užita při porovnávání změn sazeb v zákoně o dani z příjmŧ, ve změnách 

v sociálním a zdravotním pojištění i v porovnání daňových zátěží a povinností 

poplatníkŧ. 

Další užitou myšlenkovou operací byla analýza a syntéza. Je nutno aplikovat obě 

metody, protože syntéza doplňuje analýzu a tvoří s ní jednotu. Analýza je: „myšlenkové 

rozčlenění zkoumaného objektu na jednotlivé části. Toto rozčlenění umožňuje odhalit 

strukturu objektu, oddělní podstatného od nepodstatného, složité redukovat na 

jednoduché. Cílem analýzy je poznat části jako prvky složitého celku.“
3
Analýza byla 

použita při zkoumání jednotlivých zákonŧ, vyhlášek a také literatury k dané práci. 

Syntéza představuje proces sjednocení jednotlivých částí vydělených prostřednictvím 

analýzy v jeden celek. Syntéza zde byla užita při zpracování informací do jednoho 

celku, jednotlivé paragrafy, zákony a informace do této práce. 

Jistě zde byla částečně užita i metoda dedukce, která je dŧkazem nebo odvozených 

tvrzením z jednoho nebo více jiných tvrzení na základě zákonŧ logiky. Lze ji nazvat i 

libovolným závěrem, jak uvádí Pokorný. Metoda dedukce byla použita u mnoha 

použitých zdrojŧ, které je třeba dát dohromady a vyvodit z nich logické závěry, což zde 

jistě užito bylo.  

                                                 
1
 Pokorný, J. Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004. s. 48-49 

2
 Tamtéž, s. 49 

3
 Tamtéž, s. 48 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se v úvodu věnuje daňovému systému v České republice, 

dále následuje daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a k tomu související 

podkapitoly, které se věnují předmětu daně, sazbě daně, nezdanitelným částem základu 

daně, výpočtu daně, samozřejmě i slevám na dani a daňovému přiznání.  

Následuje sociální pojištění a zdravotní pojištění, které zatím vždy bylo a stále je 

neodmyslitelnou součástí zdanění fyzických osob dosahujících příjmŧ ze závislé 

činnosti. 

 

1.1 Daňový systém v České republice 

Daně se v našem daňovém systému dělí na přímé a nepřímé. Jejich dŧležitost z hlediska 

daňového inkasa je zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní.
4
 Daňový systém 

je soubor všech daní, které se v našem státě vybírají. Tento systém je velmi podobný 

daňovým systémŧm v jiných evropských zemích.  

Daň je povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová a zákonem určená platba do 

státního rozpočtu. 

Je dŧležité, aby každý občan věděl, jak tyto daně zařadit a jakým zákonem se řídí, 

protože podle toho lze určit, kdy se která daň platí, zda ji platí on nebo jiný plátce daně. 

Dále je dŧležité si uvědomit, jaké funkce mají daně, vlastně tedy proč jsou tyto daně tak 

dŧležité a jak jimi lze řešit rŧzné situace na trhu. 

 

 

                                                 
4
 Česká daňová správa. Daňový systém České republiky [online]. Dostupné z: 

< http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/284.html?year=> 

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/284.html?year
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1.1.1 Funkce daní
5
 

Funkce daní bývají většinou uváděny čtyři, jak uvádí Kubátová. Jsou to: 

 funkce alokační, 

 funkce redistribuční, 

 funkce stabilizační a 

 funkce fiskální. 

Funkce alokační – uplatňuje se v případech, když trh projevuje neefektivnost v alokaci 

zdrojŧ. Příčiny tržního selhání mohou být rŧzné, např. existence veřejných statkŧ, 

existence statkŧ pod ochranou, existence externalit nebo nedokonalá konkurence. 

Funkce redistribuční – je dŧležitá, protože lidé považují rozdělení dŧchodŧ za 

nespravedlivé. Daně zmírňují rozdíly v příjmech jednotlivých zaměstnancŧ a tím 

zmenšují rozdíly v sociálních skupinách. 

Funkce stabilizační – znamená zmírňování výkyvŧ v hospodářském cyklu, ke kterému 

dochází v každé ekonomice, aby se zajistila dostatečná zaměstnanost a cenová stabilita. 

Daně mají být v době hospodářské krize menší, aby peníze, které poplatníkŧm zbudou, 

použili k povzbuzení poptávky po zboží a službách. 

Funkce fiskální – touto funkcí se získávají finanční prostředky do veřejných rozpočtŧ. 

 

1.1.2 Přímé daně 

Přímé daně zdaňují příjem nebo majetek poplatníka na základě daňového přiznání 

podaného příslušnému finančnímu úřadu. 

Mezi přímé daně dŧchodové patří daň z příjmŧ fyzických osob a daň z příjmŧ 

právnických osob, které mají hlavní právní úpravu v ZDP.  

                                                 
5
 Kubátová, K. Daňová teorie:Úvod do problematiky. 2009. s. 16-17 
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Přímé daně jsou dále tvořeny daněmi majetkovými. Do této skupiny patří daň 

z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, darovací a dědická daň.  

Daň z nemovitostí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění p. p., 

daň silniční zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění p. p., daň dědická, 

darovací a daň z převodu nemovitostí se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění p. p. 

 

1.1.3 Nepřímé daně 

Daň nepřímá je daň, která je zahrnuta v ceně výrobku nebo služby a platí ji tedy 

konečný spotřebitel, což je poplatník. Plátce daně tuto daň pouze odvádí. Daně nepřímé 

mŧžeme dělit na daně univerzální a selektivní. 

Do skupiny daně nepřímé univerzální lze zařadit pouze daň z přidané hodnoty, která je 

upravena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. Daně 

selektivní jsou daně spotřební a tzv. daně ekologické. Dále tyto daně práce nerozvádí, i 

když se dále dělí, protože nejsou předmětem tématu této práce. 

 

1.1.4 Spolupráce v oblasti přímého zdanění
6
 

Od doby, kdy je Česká republika v Evropské unii, je samozřejmá i spolupráce v oblasti 

přímého zdanění mezi členskými zeměmi. Tuto spolupráci upravuje směrnice               

č. 2004/56/EC, jejímž hlavním úkolem je umožnit rychlou výměnu informací mezi 

daňovými správami členských zemí. Tato směrnice zemím EU umožňuje: „koordinovat 

činnost, jejímž úkolem je zabránit přeshraničním daňovým podvodům, provádět více 

činností v zastoupení.“
7
 

                                                 
6
 Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. 2008. s. 127-128 

7
 Tamtéž, s. 127 
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Směrnice zavádí i možnost tzv. souběžných daňových kontrol. To znamená, že 

současně proběhne na území dvou nebo více členských státŧ, samozřejmě dle jejich 

dohody, daňová kontrola, kterou provede každý stát na svém území, za účelem výměny 

informací, pokud daňová situace dvou nebo více osob povinných k dani představuje 

jejich společný zájem. Daná situace se aplikuje, pokud je účinnější než daňová kontrola 

prováděná pouze jedním státem. 

 

1.2 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
8
 

Daň z příjmŧ fyzických osob prošla od roku 2000 rŧznými změnami, ať už to byly 

změny menšího či většího rázu. Významným mezníkem byl bezesporu vstup ČR do EU, 

který nastal roku 2004 a který významně ovlivnil zdaňování příjmŧ fyzických a 

právnických osob.   

Daň z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti je zakotvena v ZDP, kde se také 

nachází daň z příjmŧ právnických osob. Tato bakalářská práce se zabývá pouze závislou 

činností, která spadá do § 6 ZDP.  

Poplatníkem je fyzická osoba, která má na území České republiky trvalé bydliště nebo 

se na tomto území obvykle zdržuje a má daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy 

plynoucí z České republiky, tak ze zahraničí (= daňový rezident). Poplatníkem je ale i 

osoba, která není v předchozí větě uvedena nebo o které to stanoví mezinárodní 

smlouvy a má daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojŧ na 

území ČR (= daňový nerezident), jak to určuje § 2 ZDP. 

 

1.2.1 Předmět daně ze závislé činnosti 

Předmětem daně z příjmŧ jsou veškeré příjmy, kterých daná osoba během kalendářního 

roku dosáhne. Předmět daně z příjmŧ fyzických osob se dělí na příjmy ze závislé 

                                                 
8
 Všechny podkapitoly i tato kapitola se řídí platným zákonem ZDP (k 1. 1. 2011), jednotlivé změny 

budou uvedeny v dalších kapitolách.  
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činnosti a funkční požitky, na příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a na ostatní příjmy. 

Předmětem daně ze závislé činnosti je dle § 6 ZDP:  

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, služebního 

nebo členského poměru a obdobnému poměru, v nichž poplatník při výkonu 

práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se 

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

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

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni 

při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, a příjmy za 

práci likvidátorů, 

c) odměny statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti podle bodu a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od 

plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od 

plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. 

Poplatník daně z příjmŧ ze závislé činnosti je označován jako zaměstnanec a 

zaměstnavatel, který daň za poplatníka odvádí, je plátcem daně. Vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem neupravuje pouze ZDP, ale také zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce ve znění p. p., který nahradil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve 

znění p. p. 

Příjmem bývá označován většinou hrubý příjem, ale samozřejmě to je i nepeněžní 

plnění, které je např. formou bezplatného poskytnutí práv, služeb či věcí – jednotlivých 

výhod, které jsou ocenitelné penězi.
9
 

 

                                                 
9
 Pelech, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010. 2010. s. 10 
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Příjmy osvobozené od daně z příjmŧ jsou sice předmětem daně, ale z dŧvodu 

osvobození se nezdaňují. Taxativní výčet osvobozených příjmŧ stanoví ZDP v § 4 (týká 

se pouze fyzických osob) a v dalších ustanoveních § 6 a § 10.
10

 

Některé osvobození je stanoveno jednoznačně bez specifických podmínek, ale řada 

příjmŧ je vázána na splnění určitých kritérií, bez nichž by daný příjem osvobozen 

nebyl.
11

  

 

1.2.2 Sazba daně 

Sazbu daně z příjmu určuje ZDP a sazbu daně týkající se fyzických osob určuje § 16. 

Nynější sazba daně je pro všechny účastníky stejná nehledě na výši jejich příjmu a činí 

15 %. Tato sazba je účinná již od roku 2008. 

Sazbu daně lze rozdělit na nominální sazbu daně a na efektivní sazbu daně. 

Nominální sazba daně je výše popsaná sazba daně. Je to sazba, která je daná zákonem, 

jako zde 15 %. Tato sazba však z hlediska hodnocení daňové zátěže není vypovídající. 

Proto je jistě lepším ukazatelem pro porovnání jednotlivých příjmŧ efektivní sazba 

daně. Daný ukazatel lze chápat jako objektivnější nejen pro hodnocení vývoje daňové 

zátěže v závislosti na velikosti dosahovaného příjmu, ale i pro srovnání vývoje v čase.
12

  

Lze tedy říci, že efektivní sazba daně určuje daňové zatížení jednotlivého poplatníka, 

přesně určuje, kolik mu „ukrajuje“ z jeho příjmu po odečtu jednotlivých slev na dani, na 

které má poplatník nárok.  

 

                                                 
10

 Vybíhal, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 16 

11
 Tamtéž, s. 16 

12
 Brychta, K. a Svirák, P. Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmŧ ze závislé 

činnosti v letech 2007, 2008 a 2009. Trendy ekonomiky a managementu. 2010, č. 6, s. 12 
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1.2.3 Nezdanitelná část základu daně
13

 

Nezdanitelná část základu daně se řídí ZDP dle § 15 a mŧže se nyní využít pouze při 

ročním zúčtování. Tyto nezdanitelné části základu daně snižují základ daně fyzické 

osoby.
14

 

Fyzické osoby mohou využít těchto nezdanitelných částí základu daně: 

 nezdanitelná částka darŧ na vymezené účely, 

 odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úrokŧ z úvěru ze stavebního spoření 

nebo z hypotečního úvěru, 

 odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní 

připojištění více než 6 000 Kč za rok, 

 odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé 

životní pojištění, 

 odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvkŧ členem odborové 

organizace a  

 nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělání. 

Nezdanitelná částka darŧ na vymezené účely je ale také limitovaná, úhrn darŧ se 

odečítá, přesáhne-li za rok 2% ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč. Maximálně si 

poplatník mŧže odečíst 10% z celoročního daňového základu.
15

 Do této části ještě patří 

i bezpříspěvkové dárcovství krve jako dar na zdravotnické účely. Je možno si odečíst    

2 000 Kč za jeden odběr krve. 

Na zaplacené penzijní připojištění je také dána maximální částka, kterou si lze odečíst 

za zdaňovací období a která dle ZDP činí maximálně 12 000 Kč. Je zde ale ještě jedno 

omezení. Částka, kterou lze odečíst se rovná úhrnu příspěvkŧ sníženému o 6 000 Kč. 

                                                 
13

 Pelech, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010. 2010. s. 41-50 

14
 Vybíhal, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 35 

15
 Již od roku 2008 je brána jako základ daně tzv. „superhrubá mzda“. 
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U soukromého životního pojištění je to velmi podobné jako u penzijního připojištění. 

Maximální částka, kterou si lze odečíst je opět 12 000 Kč a to i v případě, že má 

poplatník uzavřeno více smluv. Pod soukromým životním pojištěním si legislativa 

představuje produkt na dožití určitého věku, na smrt a dožití určitého věku nebo na 

dŧchodové pojištění. Pro odpočet musí být ale splněny základní podmínky dané ZDP, a 

to, že smlouva musí být uzavřena mezi pojišťovnou a zaměstnance (nesmí být sjednána 

zaměstnavatelem s pojišťovnou ve prospěch třetí osoby), dále musí být ve smlouvě 

sjednána výplata pojistného až po 60 měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 

let. 

 Nezdanitelná část základu daně, která se týká úhrady za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělání, lze odečíst maximálně 10 000 Kč (osoba se zdravotním postižení 

13 000 Kč a osoba s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč), ale pouze v případě,     

že zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání byly dle zákona č. 179/2006 Sb.,                

o ověřování a uznávání výsledkŧ dalšího vzdělávání a o změně některých zákonŧ            

ve znění p. p. a v případě, že nebyly hrazeny zaměstnavatelem a ani nebyly uplatněny 

jako výdaj podle § 24 ZDP. 

 

1.2.4 Výpočet daně 

Výpočet daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti spočívá v několika fázích, 

které je třeba udělat, aby se došlo ke správně vypočítané dani z příjmŧ. U zaměstnancŧ 

lze výpočet daně rozdělit na měsíční zálohy a na roční zúčtování. 

Měsíční zálohy 

U měsíčních záloh je výpočet v současné době takový, že se vezme hrubý měsíční 

příjem, ze kterého se vypočítá sociální pojištění - konkrétně poplatník platí dŧchodové 

pojištění - ve výši 6,5 % z hrubé mzdy a zdravotní pojištění, které nyní činí 4,5 % 

z hrubé mzdy zaokrouhlené na koruny nahoru. Dále se hrubý měsíční příjem vynásobí 

číslem 1,34. Tímto číslem se násobí z dŧvodu koncepce dílčího základu daně jakožto 

sumy dosaženého příjmu navýšeného o sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem, což je tzv. „superhrubá mzda“, se kterou se dále počítá. Částka, která 
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vyšla, se nazývá základ daně (dále jen ZD) pro výpočet zálohy na daň, a ta se 

zaokrouhlí při měsíčních zálohách na celé stokoruny nahoru. Z daného základu daně se 

vypočítá záloha na daň, která činí 15 % dle § 38h ZDP. Ze zálohy na daň musíme 

vypočítat zálohu na daň sníženou o měsíční slevy na dani, pokud poplatník podepsal 

Prohlášení a to tak, že ze zálohy na daň jednoduše odečteme jednotlivé slevy, na které 

má poplatník nárok (viz následující kapitola) dle § 35ba ZDP. Následně se odečítají 

slevy dle § 35c ZDP – měsíční daňové zvýhodnění formou slevy na dani na vyživované 

dítě. Po odečtení slev dostáváme zálohu na daň upravenou o slevy na dani, která má 

formu zálohy na daň nebo daňového bonusu. 
16

 

Pokud bychom chtěli získat čistou mzdu, odečteme od hrubé mzdy sociální a zdravotní 

pojištění, dále odečteme (nebo přičteme – je-li daňový bonus) zálohu na daň upravenou 

o slevy na dani a získáme čistou mzdu. 

Tabulka 1: Výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti 

Hrubá mzda (HM) 

Sociální pojištění (6,5%)  

Zdravotní pojištění (4,5%) 

HM x 1,34 = ZD pro výpočet zálohy na daň 

Zaokrouhlení ZD pro výpočet zálohy na daň na 100 nahoru 

ZD pro výpočet zálohy na daň x 0,15 = Zál. na daň př. sl. 

Záloha na daň před slevou – jednotlivé slevy 

Záloha na daň/ Daňový bonus 

Čistá mzda = HM – Soc. poj. – Zdrav. poj. – Zál. na daň (+ Daň. bonus) 

 

Roční zúčtování 

Při ročním zúčtování se výpočet provádí tak, že se vezme celkový roční příjem, vezme 

se i úhrn sraženého sociálního a zdravotního pojištění. Za dílčí základ daně dle § 6 ZDP 

se považuje částka celkového ročního příjmu vynásobeného opět 1,34 (pojištění hrazené 

                                                 
16

 Vybíhal, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 72 - 73 
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zaměstnavatelem). Z tohoto dílčího základu daně (dále jen DZD) se odečtou 

nezdanitelné části základu daně v roční sumě, na které má poplatník nárok (viz kapitola 

Nezdanitelná část základu daně, str. 20 a následující). Při odečtení vzniká základ daně, 

který se musí zaokrouhlit na celé stokoruny dolŧ. Ze zaokrouhleného základu daně se 

nyní již mŧže vypočítat daň, která v současné době činí 15 % dle § 16 ZDP. Další 

postup při ročním zúčtování záloh na daň z příjmŧ ze závislé činnosti, pokud si 

poplatník chce uplatnit slevy na dani, je následující: Z vypočtené daně odečteme 

nejdříve slevu na poplatníka. Dále jakékoliv slevy na dani, na které má poplatník nárok. 

Nakonec si ale necháme daňové zvýhodnění na vyživované děti, které se řídí § 35c  

ZDP, ze kterého je možné čerpat daňový bonus. Po ukončení daného výpočtu nám 

vychází daň po slevách (daňový bonus). Konečná fáze ročního zúčtování záloh na daň 

zahrnuje porovnání již zaplacených záloh na daň a skutečné daně, kterou je třeba 

zaplatit (popř. daňový bonus, který je možné obdržet). Výpočet je již jednoduchý. 

Vezme se daň po slevách mínus úhrn sražených měsíčních záloh na daň, což se rovná 

přeplatku na dani (popř. nedoplatku daně). Poplatník mŧže daňový bonus uplatnit, 

pokud je minimálně 100 Kč a maximálně 52 200 Kč ročně.
17

 

Tabulka 2: Roční zúčtování daně z příjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti 

Roční příjem ze závislé činnosti (RP) 

Úhrn sociálního a zdravotního pojištění 

DZD § 6 = RP x 1,34 

ZD = DZD – nezd. části základu daně 

Zaokrouhlení ZD na 100 dolů 

ZD x 0,15 = Daň před slevami 

Daň př. sl. - slevy 

Výsledná daňová povinnost 

Daňová povinnost – ∑ záloh na daň = přeplatek/nedoplatek 

 

                                                 
17

 Vybíhal, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 73 - 75 
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1.2.5 Slevy na dani 

Vždy je dŧležité rozlišovat, zda poplatník podepsal či nepodepsal Prohlášení k dani 

(dále jen Prohlášení). Dle daného rozlišení se dále postupuje při uplatňování slev         

na dani. 

Poplatník bez Prohlášení
18

 

Poplatník, který nepodepsal Prohlášení u svého zaměstnavatele, si nemŧže uplatňovat 

slevy na dani dle ZDP. Tomuto poplatníkovi jsou zdaňovány jeho příjmy srážkovou 

daní nebo daňovou zálohou ve výši 15%.  

Pokud zaměstnanec nemá příjmy vyšší než 5 000 Kč hrubého v kalendářním měsíci, 

sráží mu zaměstnavatel srážkovou daň ve výši 15 %. Srážková daň se odvádí 

finančnímu úřadu na jiný účet než daňová záloha. Zdaňování srážkovou daní ale nelze 

použít na všechny druhy příjmŧ ze závislé činnosti, pouze na příjmy dle § 6 odst. 1 

písm. a) a d) a § 6 odst. 10 ZDP.  

Pokud poplatníkovy příjmy přesáhnou 5 000 Kč v kalendářním měsíci, sráží 

zaměstnavatel z jeho příjmŧ vždy měsíční daňovou zálohu, která je ve výši 15 %. 

Základem daně je zde příjem zvýšený o pojistné sociální a zdravotní, který je povinen 

platit zaměstnavatel. 

 

Poplatník s Prohlášením 

Slevy na dani každý měsíc ze mzdy je možné uplatňovat pouze při podpisu Prohlášení. 

Jestliže zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele Prohlášení, zaměstnavatel mu každý 

měsíc odečítá 1/12 slev dle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění na děti (§ 35c), avšak to 

je možné uplatnit pouze u jednoho z více případných zaměstnavatelŧ. U kterého 

zaměstnavatele slevu uplatní, v případě více zaměstnavatelŧ, je pouze na poplatníkovi. 

V případě více zaměstnavatelŧ si musí zaměstnanec po skončení zdaňovacího období 

sám podat daňové přiznání.
19

 

                                                 
18

 Pelech, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010. 2010. s. 33 - 34 

19
 Tamtéž, s. 35 
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Některé slevy je možno uplatnit měsíčně, jiné pouze při ročním zúčtování. V prŧběhu 

roku se nepřihlíží k slevě na dani na manželku (manžela), žijící s poplatníkem 

v domácnosti, pokud nemá příjem, který přesahuje 68 000 Kč za zdaňovací období. 
20

 

Poplatník není povinen prokazovat výši manželčina příjmu, stačí, když v Prohlášení 

prohlásí, že manželčin příjem nepřesahuje v daném zdaňovacím období stanovenou 

částku. 

Měsíčně si lze uplatnit slevu na poplatníka, na kterou má nárok každý, kdo podepsal 

Prohlášení a to ve výši 1 970 Kč (ročně 23 640 Kč).  

Další možnou slevou je částka 210 Kč měsíčně (ročně 2 520 Kč) pobírá-li poplatník 

invalidní dŧchod pro invaliditu prvního či druhého stupně z dŧchodového pojištění. 

Slevu mŧže uplatnit po předložení přiznání dŧchodu a jeho výplatě plátci (ve 

speciálních případech finančnímu úřadu. Pro invaliditu třetího stupně si lze uplatnit 

částku 420 Kč měsíčně (ročně 5 040 Kč). Poplatník též musí prokázat, že na slevu má 

nárok tím, že předloží potvrzení o přiznání dŧchodu a jeho výplatě plátci (ve speciálních 

případech finančnímu úřadu). Pokud poplatník je držitelem prŧkazu ZTP/P mŧže si též 

uplatnit 1 345 Kč měsíčně (ročně 16 140 Kč). Prokazuje se předložením prŧkazu ZTP/P 

zaměstnavateli. 

Slevu na dani si také mŧže nárokovat poplatník po dobu, po kterou se soustavně 

připravuje na budoucí povolání až do dovršení 26 let věku ve výši 335 Kč měsíčně 

(ročně 4 020 Kč). Až do věku 28 let si mŧže poplatník uplatnit tuto slevu v případě, že 

studuje prezenční formou doktorský studijní program, který poskytuje vysokoškolské 

vzdělání až do dovršení tohoto věku. Nárok na slevu poplatník prokáže potvrzením o 

studiu předložením plátci. 

V § 35c ZDP je též uvedena sleva, kterou si poplatník mŧže uplatňovat měsíčně a to 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti) žijící s ním v domácnosti a to ve výši    

967 Kč (11 604 Kč ročně) na jedno dítě. Toto daňové zvýhodnění mŧže poplatník 

uplatnit formou daňového bonusu, slevy na dani nebo slevy na dani a daňového bonusu. 
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 Částka se zdvojnásobuje, je-li manželka (manžel) držitelkou prŧkazu mimořádných výhod III. stupně – 

prŧkaz ZTP/P. 
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Slevu na dani mŧže poplatník uplatnit do výše daňové povinnosti za příslušné daňové 

období. Je-li nárok zaměstnance na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost je 

vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník mŧže daňový bonus uplatnit, pokud jeho 

výše nepřesahuje 52 200 Kč ročně a dosahuje alespoň 100 Kč. Daňový bonus mŧže 

uplatnit poplatník ve zdaňovacím období, který měl příjem alespoň ve výši šestinásobku 

minimální mzdy stanovené dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p. 

 

1.2.6 Daňové přiznání
21

 

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob není nutné podávat vždy. Je proto 

dŧležité vědět kdy a kdo musí daňové přiznání podat, protože povinnosti podat daňové 

přiznání má přímou vazbu na povinnost platit daň. Povinnost podat daňové přiznání pro 

fyzické osoby je upravena v § 38g ZDP. 

Daňové přiznání je naopak povinen podat poplatník, který je daňovým nerezidentem a 

chce uplatnit slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) až e) ZDP nebo uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě (děti) či nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP. 

Dále je povinen poplatník podat daňové přiznání, pokud mu byly vyplaceny příjmy ze 

závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím 

období, kdy byly zaúčtovány plátcem daně v jeho prospěch. 

Daňové přiznání se podává na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí, anebo je 

možné jej podat v počítačové sestavě, která má totožné uspořádání položek a obsahuje 

stejné údaje jako tiskopis vydaný Ministerstvem financí. 

Existují 3 typy daňového přiznání
22

. Řádné, opravné a dodatečné: řádné daňové 

přiznání se podává poplatník v termínu určeném dle ZDP a je to první podané přiznání. 

Opravné daňové přiznání se podává do konce lhŧty určené k podání daňového přiznání 

a podává se až po řádném daňovém přiznání, ve kterém poplatník zjistil chybu. Finanční 

                                                 
21

 Vybíhal, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 59 - 64 

22
 Daňový řád užívá terminologii: řádné daňové tvrzení, opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování a 

dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování. 
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úřad potom přihlíží jen k opravnému daňovému přiznání. Dodatečné daňové přiznání se 

podává až po uplynutí lhŧty k daňovému přiznání, zjistí-li poplatník, že jím uvedená 

daňová povinnosti je jiná než jeho poslední známá daňová povinnost. 

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmŧ je nejpozději do 3 měsícŧ po 

uplynutí zdaňovacího období. Pro účely daně z příjmŧ fyzických osob je považováno 

zdaňovací období kalendářní rok, z čehož vyplývá, že nejpozdější podání daňového 

přiznání je 31. března. Jsou zde ale i výjimky. Pokud za poplatníka podává daňové 

přiznání daňový poradce či má poplatník od správce daně prodloužený termín pro 

podání přiznání o 3 měsíce, mŧže ho podat až do 6 měsícŧ po uplynutí zdaňovacího 

období, což je do 30. června.  

Pro zaměstnance je též dŧležité, aby od svého zaměstnavatele každý rok obdržel 

mzdový list, na kterém je uvedena evidence o příjmech. Na těchto listech musí být 

uvedeny i jednotlivé slevy na dani, které si poplatník nárokoval, i nezdanitelná část 

základu daně, která mu byla započítána. Od roku 2009 musí být na mzdových listech 

uvedeno i sražené sociální a zdravotní pojistné z příjmu zaměstnance.
23

 

 

1.3 Sociální pojištění 

Sociální pojištění je odvodem ze mzdy nebo platu již mnoho let. Celý systém sociálního 

pojištění musí být v každé zemi propracovaný tak, aby mohl pokrýt potřeby obyvatel 

v jejich dŧchodovém věku či při jejich nemoci. Jistě není tento systém vŧbec 

jednoduchý a pro zlepšování jeho fungování jsou tedy zaváděny celkem často rŧzné 

změny, tak aby vyhovoval dané době a potřebám obyvatel. 

V České republice se sociální pojištění řídí zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na 

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

zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,                 

ve znění p. p. 
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 Pelech, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010. 2010. s. 91 
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Sociální pojištění se v České republice skládá z nemocenského pojištění, dŧchodového 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
24

 

Zaměstnanec odvádí ze svého hrubého příjmu 6,5 %, které je zmiňované sociální 

pojištění. Těchto 6,5 % ale neplatí na každou složku pojištění (nemocenské, dŧchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), jak by se mohlo zdát. Poplatník 

platí 6,5 % pouze na dŧchodové pojištění.
25

 

Oproti tomu zaměstnavatel platí za své zaměstnance poněkud vyšší procento z příjmu 

než zaměstnanec. Za každého zaměstnance zaplatí na sociálním pojištění 25 % z jeho 

hrubé mzdy. Toto číslo se ale dále rozděluje do jednotlivých složek. Na nemocenské 

pojištění putuje 2,3 %, na dŧchodové pojištění padne 21,5 % a na státní politiku 

zaměstnanosti zbývá 1,2 %.
26

 

Z nemocenského pojištění se poskytují čtyři peněžní dávky a to nemocenské, peněžitá 

pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.
27

 

Z dŧchodového pojištění se vyplácejí starobní dŧchody (včetně předčasného starobního 

dŧchodu), invalidní dŧchod, vdovský a vdovecký dŧchod a sirotčí dŧchod.
28

 

Když se podíváme na třídění daní podle OECD, nalezneme zde také příspěvky na 

sociální zabezpečení, což znamená, že toto pojištění berou jako daň, ať už je vybírané 

od zaměstnavatele nebo od zaměstnance. 

Sociální pojištění podle mého názoru přímo jako daň brát nemŧžeme, protože jeho 

rozdělení je účelové, má konkrétně dané, jaké procento do které sféry pŧjde. Na druhou 
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Široký, J. Daně v Evropské unii. 2010. 4. vyd. s. 191 
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 Tamtéž, s. 191 

26
 Tamtéž, s. 191 
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nemocenské pojištění [online]. Dostupné z:  

      <http://www.mpsv.cz/cs/7#dsnp> 

28
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důchodové pojištění [online]. Dostupné z : 

      <http://www.mpsv.cz/cs/3> 
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stranu je ale nemalou zátěží pro poplatníka i plátce daně z příjmŧ, kterou si nelze nijak 

zmenšit (pouze nižší hrubou mzdou). 

 

1.4 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je též jako sociální pojištění součástí odvodŧ ze mzdy či platu. V 

roce 1992 se ze zákona všichni občané České republiky stali pojištěnci Všeobecné 

zdravotní pojišťovny. Od 1. 1. 1993 si mŧže pojištěnec svobodně zvolit jakoukoliv 

pojišťovnu chce, ale jen 1x za 12 kalendářních měsícŧ vždy k prvnímu dni kalendářního 

čtvrtletí. 
29

 

Zdravotní pojištění se v České republice řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění ve znění p. p. 

Zdravotní pojištění platí plátce i poplatník daně z příjmŧ. Poplatník platí nyní 4,5 % ze 

své hrubé mzdy. Jeho zaměstnavatel platí dvojnásobek, tedy 9 % z hrubé mzdy 

zaměstnance. Celkově tedy odchází na zdravotní pojištění 13,5 %. 

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče, která má zachovat nebo zlepšit 

zdravotní stav.
30

 

Zdravotní pojištění tedy slouží k zabezpečení zdraví poplatníka a částky, které se odvádí 

na toto pojištění, jsou přímo účelově určené. Ke které pojišťovně budou putovat 

poplatníkovy peníze, si poplatník zvolí sám, a zároveň si tedy určí, která pojišťovna za 

něj uhradí zdravotní péči. Tento systém je dle mého názoru vstřícný vŧči poplatníkovi, 

protože má možnost volby. Samozřejmě zde hraje roli i solidarita, protože poplatník ze 

svého platu zaplatí zdravotní pojištění vždy, i když zrovna zdravotní péči nevyužívá.  

                                                 
29

 Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojištění [online]. Dostupné z:           

<http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Zdravotni/Svobodna_volba_zdravotni_pojistovny/> 
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http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Zdravotni/Svobodna_volba_zdravotni_pojistovny/
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Zdravotni/Naroky_pojistence/


30 

 

2 VÝVOJ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

Vývoj zdaňování příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 do roku 2011 

prošel mnoha změnami, jak ve výpočtu samotné daně, jejích sazbách, tak i 

v jednotlivých slevách na dani, nezdanitelných částech základu daně a změnami 

v sazbách sociálního a zdravotního pojištění. Všechny tyto změny ovlivňují konečný 

příjem poplatníka. Každá změna přináší něco nového, něco, co každý občan, poplatník, 

nemusí přijmout jako změnu pozitivní. Proto zde práce ukáže jednotlivé změny 

v sazbách a výpočtech dle jednotlivých změn, které v těchto letech nastaly. 

Samozřejmě se vyvíjela i minimální mzda, která určuje, kolik minimálně mŧže 

zaměstnavatel (plátce) zaměstnanci (poplatníkovi) za jeho práci zaplatit. Základní 

právní rámec této minimální mzdy nalezneme aktuálně v zákoně č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce ve znění p. p. a v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a 

o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění p. p.
31

 

Nelze opomenout prŧměrnou hrubou mzdu, která představuje podíl mezd bez ostatních 

osobních nákladŧ připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Tato mzda se ale ještě 

dá dělit na prŧměrnou nominální mzdu a prŧměrnou reálnou mzdu. Běžná vypočítaná 

prŧměrná hrubá mzda, jak bylo popsáno, je tedy prŧměrná nominální mzda. Prŧměrná 

reálná mzda je podíl indexu prŧměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za 

shodné období, takže je dle mého názoru jasnějším ukazatelem, kolik si vlastně 

poplatník za tuto mzdu koupí a jaká je hodnota dané mzdy.
 32
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 Minimální mzda je nyní 8 000 Kč, neměnila se od roku 2007. 
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 Český statistický úřad. Průměrná mzda a evidenční počet zaměstnanců [online]. Dostupné z: 
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Graf 1: Prŧměrná hrubá měsíční mzda 2000 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování; Český statistický 

úřad. Průměrná mzda a evidenční počet zaměstnanců [online]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc) 

 

Jak lze vidět na grafu, každý rok se prŧměrná hrubá měsíční mzda zvýšila zhruba o tisíc 

korun českých. Poslední roky se ale rŧst mezd mírně zastavil, na což měla jistě vliv 

hospodářská krize. 

 

2.1 Daňová reforma 

Daňové reformy probíhají stále ve všech zemích v malém i ve velkém měřítku. 

Daňovou reformou se rozumí podstatná změna daňových zákonŧ, která má sociálně-

ekonomické cíle. Cílem daňové reformy by vždy mělo být pozitivní ovlivnění 
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ekonomického rŧstu a spravedlivější přerozdělení daňového břemena než tomu bylo 

před reformou.
33

 

Největší daňová reforma v historii České republiky byla nejspíše k 1. 1. 1993, ale toto 

období není předmětem této práce. 

Ve sledovaném období 2000 až 2011 proběhla daňová reforma k 1. 1. 2008, kde se 

vyskytl úplně nový výpočet daně z příjmŧ. V roce 2007 ještě existoval zcela jiný 

výpočet daně z příjmŧ (viz následující kapitola) a v roce 2008 nastoupila lineární sazba 

daně. 

 

2.2 Vývoj sazeb daně z příjmů od roku 2000 – 2011 

Sazba daně z příjmŧ fyzických osob se v tomto období 11 let měnila velmi často, jak 

tato práce následně ukáže. Dopady na poplatníka to samozřejmě mělo vždy rŧzné. 

Jednotlivé změny značně ovlivnily konečný příjem poplatníkŧ, hlavně pokud vzhledem 

k velikosti svého příjmu spadli do jiného pásma příjmŧ a zdanění. 

Sazbu daně z příjmŧ nalezneme v § 16 ZDP. Jednotlivá zařazení do daňového pásma 

v případě progresivního zdanění (uplatňováno do konce roku 2007) se určuje podle výše 

příjmŧ. Každé daňové pásmo má určenou hranici, která když je překročena, byť jen      

o 1 Kč, tak se musí zdanění příjmŧ poplatníka přesunout do vyššího daňového pásma 

s vyšším zdaněním. 

 

2.2.1 Zdaňovací období 2000  

Začátkem sledovaného období je rok 2000. V tomto roce se uplatňuje progresivní 

zdanění příjmŧ fyzických osob, které má 4 daňová pásma. 
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Tabulka 3: Vývoj sazeb daně z příjmu FO r. 2000 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně Daň 

od (Kč) do (Kč) 

0 102 000  15 % 

102 000 204 000 15 300 Kč + 20 % z částky přesahující hranici 

204 000 312 000 35 700 Kč + 25 % z částky přesahující hranici 

312 000 a více 62 700 Kč + 32 % z částky přesahující hranici 

 
 

V tabulce jsou vždy uvedeny roční sumy zdanění, ale při výpočtu se samozřejmě 

počítala mzda měsíční a to tak, že se vzala 1/12 z daňového pásma, jak ze základu daně, 

tak i z daně, když se poplatník nacházel ve 2. a vyšším daňovém pásmu. 

Jak lze vidět, nejnižší sazba daně je 15 % a nejvyšší hranice je 32 %. Ten, kdo chtěl 

dosáhnout nejnižší možné sazby daně, musel mít základ daně do 8 500 Kč měsíčně. 

Kdo měl větší základ daně než 26 000 Kč měsíčně, platil největší možnou daň z příjmu. 

Jak uvádí Český statistický úřad, v tomto období byla prŧměrná hrubá měsíční mzda 

13 219 Kč, což znamená, že prŧměrný zaměstnanec
34

 většinou zdaňoval podle druhého 

daňového pásma (záleží na odečtu nezdanitelných částí základu daně).
35

 

 

2.2.2 Zdaňovací období 2001 – 2005 

Ve zdaňovacím období 2001 - 2005 nalezneme také 4 daňová pásma. Oproti roku 2000 

se v prvních 2 pásmech mírně zvedla hranice základu daně, v posledních 2 pásmech se 

zvedla hranice více, což je výhoda pro zaměstnance s větším příjmem. 

                                                 
34

 Vždy je brán v úvahu zaměstnanec pouze se základní slevou (nezdanitelné minimum či sleva na 

poplatníka) a zohledňuje se sociální a zdravotní pojištění. 

35
 Český statistický úřad. Průměrná hrubá měsíční mzda 2000-2009 [online]. Dostupné z: 
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Tabulka 4: Vývoj sazeb daně z příjmu FO r. 2001 - 2005 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně Daň 

od (Kč) do (Kč) 

0 109 200  15 % 

109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % z částky přesahující hranici 

218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % z částky přesahující hranici 

331 200 a více 66 420 Kč + 32 % z částky přesahující hranici 

 

Ale na druhou stranu, jak je vidět v tabulce, nezvedl se pouze základ daně, ale 

samozřejmě i pevná částka připočítaná k dani, což je oproti zvednutí základu daně 

velkou nevýhodou. Procentuální sazby zŧstaly stejné. 

Ten, kdo měl základ daně do 9 100Kč měsíčně, platil nejnižší sazbu daně 15 %. 

Nejvyšší daň platil poplatník, jehož základ daně přesahoval částku 27 600 Kč měsíčně. 

Podle Českého statistického úřadu si lidé v letech 2001 – 2005 dosahovali vyšších 

mezd, tzn., že se také dostávali do vyšších daňových pásem. V roce 2001 byla prŧměrná 

hrubá měsíční mzda 14 378 Kč, ale v roce 2005 už dokonce 18 344 Kč
36

, proto se 

muselo začít pracovat na nových rozvrženích daňových pásem, protože v tomto tempu 

rŧstu mezd by se prŧměrný poplatník zanedlouho dostal do třetího daňového pásma. 

 

2.2.3 Zdaňovací období 2006 – 2007 

Ve zdaňovacích obdobích 2006 a 2007 stále vládla progresivní sazba zdanění příjmŧ 

fyzických osob a zŧstávala 4 daňová pásma. 
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 Český statistický úřad. Průměrná hrubá měsíční mzda 2000-2009 [online]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc> 

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc
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Tabulka 5: Vývoj sazeb daně z příjmu FO r. 2006 - 2007 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně Daň 

od (Kč) do (Kč) 

0 121 200  12 % 

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % z částky přesahující hranici 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % z částky přesahující hranici 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % z částky přesahující hranici 

 

Jak lze vidět, v prvním daňovém pásmu se navýšil základ daně a snížila se sazba daně, 

což bylo pro poplatníky s nižšími příjmy opravdu velmi výhodné řešení. Osoby, které 

měli základ daně pod 10 100 Kč měsíčně, jsou na tom opravdu daleko lépe než 

v předchozích letech. 

V dalších daňových pásmech se v základu daně nic nemění, ale je zde velké snížení 

v pevných částkách daně a v druhém pásmu i v procentuální části daně. 

Osoby, které měly měsíční základ daně vyšší než 27 600 Kč měsíčně (stejně jako 

v minulém období) se dostaly do nejvyššího pásma. 

Český statistický úřad vykázal prŧměrnou hrubou měsíční mzdu na rok 2006 jako 

19 546 Kč a v roce 2007 byla 20 957 Kč. Občan s prŧměrnou hrubou měsíční mzdou 

v roce 2006 spadal ještě do druhého pásma, ale tento zaměstnanec v roce 2007 již patřil 

do pásma č. 3.
37

 

 

2.2.4 Zdaňovací období 2008 – 2011 

Zdaňovací období roku 2008 přineslo mnoho nového ve výpočtu daně z příjmŧ 

fyzických osob. V tento zlomový rok se již nepočítá s progresivní sazbou, ale s lineární 
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 Český statistický úřad. Průměrná hrubá měsíční mzda 2000-2009 [online]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc> 
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sazbou daně. Celkový výpočet má již úplně novou podobu, pro občany možná trochu 

jednodušší než tomu bylo dosud. 

Základ daně již není dŧležitý pro určení sazby daně, ta je již pro všechny fyzické osoby 

stejná. Základ daně se již nestanovuje jako hrubá mzda po odečtu sociálního a 

zdravotního pojištění, případné odečtení nezdanitelných částek a následné zaokrouhlení.  

Tato sazba daně (naleznete v tabulce) je jistě velmi výhodnou pro osoby, které se dříve 

nacházely v posledních čtvrtých pásmech. U příjmŧ, které dosáhnou maximálního 

vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění dochází vlivem koncepce 

základu daně jako sumy hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění k degresi 

relativní daňové zátěže. 

Tabulka 6: Vývoj sazby daně z příjmu FO r. 2008 - 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Daň 

15 % 

 

Menší změny ve zdanění v tomto období samozřejmě nastaly, ale ne již v systému 

tohoto zdanění. Změnilo se např. sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem, což ovlivní i základ daně zaměstnance. 

Dle Českého statistického úřadu prŧměrná hrubá měsíční mzda v roce 2008 byla 22 593 

Kč. Je vidět, že hrubé mzdy rostou rychlým tempem, a proto bylo zapotřebí nějaké 

novelizace či úpravy daňových pásem.  

Zdanění, které je platné v tomto období, stále zŧstává, i když se již chystají změny 

systému zdanění. Je možné, že v dalším zdaňovacím období nastanou velké změny       

v systému zdanění a výpočet mezd fyzických osob se bude opět měnit. 
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2.3 Vývoj nezdanitelných částí základu daně a slev na dani 
38

 

Nezdanitelné části základu daně upravují základ daně poplatníka a slevy na dani jsou až 

slevou z daně poplatníka. Nezdanitelné části základu daně, jak již bylo zmíněno, patří 

do § 15 ZDP. Slevy na dani jsou novější záležitostí a nalezneme je také v ZDP. 

Jednotlivé změny závisí hodně na konkrétním zdaňovacím období, protože se jednotlivé 

roky sazby daně měnily a tím bylo nutné změnit výše nezdanitelných částí základu daně 

a slev na dani. 

2.3.1 Nezdanitelné části základu daně r. 2000 

Ve zdaňovací období roku 2000 ještě neexistovaly slevy na dani, pouze nezdanitelné 

části základu daně. 

 
Tabulka 7: Nezdanitelné části základu daně r. 2000 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nezdanitelné části ZD Roční částka (v Kč) Měsíční částka (v Kč) 

na poplatníka  34 920 2 910 

na manželku (manžela) 

 

(s vl. příjmem do 34 920 Kč) 

19 884 nelze 

u příjemce částečného 

invalidního důchodu 

6 540 

 

545 

u příjemce plného 

invalidního důchodu 

13 080 1 090 

u držitele ZTP/P 45 780 3 815 

u příjmů žáků a studentů 

soustavně se připravujících 

na povolání 

10 464 872 

na dítě  21 600 1 800 

                                                 
38

 Protože vývoj všech nezdanitelných částí základu daně a slev na dani by byl velice rozsáhlý, uvádím 

základní (standardní) nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 
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Každý zaměstnanec si mŧže uplatnit základní nezdanitelnou část základu daně, tzn. na 

poplatníka. Na kterou nezdanitelnou část základ daně má poplatník nárok, tu si mŧže u 

svého zaměstnavatele nárokovat.  

Slevu na manželku (manžela) si mŧže poplatník uplatnit, pokud má jeho manželka 

(manžel) příjmy do 34 920 Kč.
39

 Díky těmto nezdanitelným částkám se mŧže poplatník 

dostat do nižšího daňového pásma a mít tak nižší daňovou povinnost. 

 

2.3.2 Nezdanitelné části základu daně r. 2001 – 2003 

Během zdaňovacích období roku 2001, 2002 a 2003 jsou nezdanitelné části základu 

daně stejné, neměnné.  

Tabulka 8: Nezdanitelné části základu daně r. 2001 - 2003 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nezdanitelné části ZD Roční částka (v Kč) Měsíční částka (v Kč) 

na poplatníka  38 040 3 170 

na manželku (manžela) 

(s vl. příjmem do 34 920 Kč) 

21 720 nelze 

u příjemce částečného 

invalidního důchodu 

7 140 

 

595 

u příjemce plného 

invalidního důchodu 

14 280 1 190 

u držitele ZTP/P 50 040 4 170 

u příjmů žáků a studentů 

soustavně se připravujících 

na povolání 

11 400 950 

na dítě  23 520 1 960 

 

                                                 
39

 Je-li manželka (manžel) držitel prŧkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na částku 39 768 Kč. 
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Sleva na manželku (manžela) se vztahuje pouze na poplatníka, který má manželku 

(manžela) s příjmem do částky 38 040 Kč.
40

  

Jak je vidět v tabulce, oproti předcházejícímu období jsou všechny nezdanitelné části 

základu daně změněny a konkrétněji jsou všechny navýšeny. Pro poplatníky je to jistě 

velkou výhodou, protože dle vývoje prŧměrných mezd se dostávali se svým základem 

daně do vyšších daňových tříd a zvýšením nezdanitelných částí základu daně se tento 

proces zpomaloval.  

 

2.3.3 Nezdanitelné části základu daně r. 2004 

Ve zdaňovacím období roku 2004 nedošlo k závratným změnám v oblasti 

nezdanitelných částí základu daně, ale došlo k dílčí změně. Všechny základní 

nezdanitelné části základu daně zŧstaly stejné až na jednu, a to na nezdanitelnou část 

základu daně na dítě.  

Odpočitatelná část základu daně na dítě se změnila z pŧvodních 23 520 Kč ročně  

(1 960 Kč měsíčně) na částku 25 560 Kč ročně (2 130 Kč měsíčně). Je to dobrý pokrok 

v sociální sféře a pro podporu rodin s dětmi. Částka, o kterou se zvýšila tato 

nezdanitelná část, jistě není zanedbatelná. V rodině se dvěma dětmi si mohl jeden 

z rodičŧ snížit svŧj základ daně až o 4 260 Kč měsíčně, což je o 340 Kč měsíčně více 

než tomu bylo v předcházejícím období. 

 

2.3.4 Nezdanitelné části základu daně a daňové zvýhodnění r. 2005 

Nezdanitelné části základu daně se oproti předcházejícímu zdaňovacímu období v tomto 

období velmi neliší. Přece je tu ale jedna významná změna, která zřejmě ovlivnila další 

vývoj slev na dani. Změna, která nastala ve zdaňovacím období roku 2005, je opět 

v nezdanitelné části na děti. V tomto období se již zvýhodnění na děti neřadí do 

nezdanitelných částí základu daně. Je nově zařazeno jako daňové zvýhodnění na 

                                                 
40

 Je-li manželka (manžel) držitelem prŧkazu ZTP/P, zvyšuje se odpočet na částku 43 440 Kč. 
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vyživované děti a to slevou na dani, slevou na dani a daňovým bonusem či jen daňovým 

bonusem na dítě. 

V tomto období tedy již jsou zařazeny první slevy na dani. Tzn., že se již toto 

zvýhodnění neodečítá ze základu daně, jak tomu bylo doposud, ale nyní se zvýhodnění 

odečítalo až od vypočtené daně. 

Daňové zvýhodnění na dítě v tomto zdaňovacím období je 6 000 Kč ročně (500 Kč 

měsíčně). A díky zavedení této slevy mŧže poplatník mít dokonce i daňový bonus, tzn., 

že místo povinnosti odvést daň mu daňový bonus zvýší jeho čistou mzdu. 

Daňový bonus má ale i svou minimální a maximální výši, ve které ho lze čerpat. 

Minimální výše je v daném zdaňovacím období 100 Kč ročně (50 Kč měsíčně). 

Maximálně je částka ZDP určena na 30 000 Kč ročně (2 500 Kč měsíčně). Více si 

v daňovém bonusu uplatnit poplatník nemohl. 

Tato nová změna nezdanitelné části základu daně na daňové zvýhodnění zřejmě 

„nastartovala“ celou novou éru daňových zvýhodnění, jak tomu bude v následujících 

obdobích.  

 

2.3.5 Slevy na dani a daňové zvýhodnění r. 2006 – 2007 

Zdaňovací období roku 2006 se stalo opravdu jedinečným v tom, že všechny dosud 

považované zvýhodnění za nezdanitelné části základu daně se změnily na daňové slevy. 

Od tohoto období se vlastně již nikdy nezdanitelné části základu daně ve stejné podobě 

nevrátily.  

Slevy na dani sice sníží daňovou povinnost poplatníka, ale protože v tomto zdaňovacím 

období je ještě progresivní zdanění a je dŧležité dle základu daně zařadit poplatníka do 

jednotlivého daňového pásma, tak poplatníci byli zařazováni do vyšších daňových 

pásem. Ale je nutno podotknout, že následující zdaňovací období (r. 2008) to vyřešilo. 
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Tabulka 9: Slevy na dani r. 2006 - 2007 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Slevy na dani Roční částka (v Kč) Měsíční částka (v Kč) 

na poplatníka  7 200 600 

na manželku (manžela) 

(s vl. příjmem do 34 920 Kč) 

4 200 nelze 

u příjemce částečného 

invalidního důchodu 

1 500 

 

125 

u příjemce plného 

invalidního důchodu 

3 000 250 

u držitele ZTP/P 9 600  800 

u příjmů žáků a studentů 

soustavně se připravujících 

na povolání 

2 400 200 

daňové zvýhodnění na dítě

  

6 000 500 

Sleva na dani na manželku (manžela) si poplatník mŧže uplatnit, pokud manželčiny 

(manželovy) příjmy jsou do částky 38 040 Kč ročně.
41

 

Systém daňového zvýhodnění na dítě funguje stejně jako v předcházejícím období, tzn., 

že si poplatník mŧže uplatnit slevu na dani, slevu na dani a daňový bonus nebo jen 

daňový bonus a minimální a maximální částky jsou též beze změny. 

 

2.3.6 Slevy na dani a daňové zvýhodnění r. 2008 – 2009 

Zdaňovací období roku 2008 s sebou přineslo mnoho novinek v oblasti zdanění příjmŧ 

fyzických osob. Celý systém zdanění těchto příjmŧ má zcela novou podobu a tomu bylo 

třeba přizpŧsobit i slevy na dani a daňové zvýhodnění. 

Systém uplatnění jednotlivých slev na dani a daňových zvýhodnění zŧstává nezměněný, 

ale mění jednotlivé částky, které si lze uplatnit.  
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 Je-li manželka (manžel) držitel prŧkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na 8 400 Kč. 
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Tabulka 10: Slevy na dani r. 2008 - 2009 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Slevy na dani Roční částka (v Kč) Měsíční částka (v Kč) 

na poplatníka  24 840 2 070 

na manželku (manžela) 

(s vl. příjmem do 34 920 Kč) 

24 840 nelze 

u příjemce částečného 

invalidního důchodu 

2 520 

 

210 

u příjemce plného 

invalidního důchodu 

5 040 420 

u držitele ZTP/P 16 140  1 345 

u příjmů žáků a studentů 

soustavně se připravujících 

na povolání 

4 020 335 

daňové zvýhodnění na dítě

  

10 680 890 

Slevu na dani na manželku (manžela) je možné si uplatnit pouze v případě, pokud má 

manželka (manžel) plat nepřesahující částku 68 000 Kč ročně.
42

 

U daňového zvýhodnění na děti došlo k jedné změně. V celém tomto období došlo ke 

změně v maximální výši daňového bonusu. Maximální daňový bonus, který si je možno 

uplatnit, je ve výši 52 200 Kč ročně (4 350 Kč měsíčně). Tento opravdu obrovský skok 

ze 30 000 Kč ročně, jak tomu bylo v předcházejících obdobích, je nutné velmi 

vyzdvihnout. U minimální výše k žádné změně nedošlo. 

Celkově došlo k obrovskému nárŧstu částek slev na dani a daňových zvýhodnění. Není 

to ale zpŧsobeno štědřejšími daňovými úlevami, ale zpŧsobem výpočtu daně. Dle již 

zmíněného výpočtu (viz kapitola Výpočet daně, s. 21 a následující) daň z příjmu 

vychází daleko vyšší a proto tomu musely být přizpŧsobeny i jednotlivé slevy na dani a 

daňové zvýhodnění. 
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 Je-li manželka (manžel) držitel prŧkazu ZTP/P zvyšuje se částka na 49 680 Kč. 
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2.3.7 Slevy na dani a daňové zvýhodnění r. 2010 – 2011 

Tyto zdaňovací období (r. 2010 a r. 2011) přinesly pouze dílčí změny ve slevách na dani 

a v daňové zvýhodnění. V každém roce došlo ale k jiné změně. 

V roce 2010 došlo ke změně v daňovém zvýhodnění na děti. V daném zdaňovacím 

období došlo ke zvýšení ročních částek na jedno vyživované dítě, a to na 11 604 Kč 

ročně, což je o 924 Kč více než v předchozích obdobích. Měsíčně si tedy v roce 2010 

mŧže poplatník uplatnit na jedno vyživované dítě 967 Kč. Maximální a minimální 

daňový bonus je beze změny. 

Je třeba také upozornit na změnu částečné invalidity a plné invalidity. V roce 2010 se 

již invalidita rozděluje jinak. Částečná invalidita je nahrazena invaliditou prvního a 

druhého stupně. Invalidita plná zase invaliditou třetího stupně. Částky slev na dani se 

nemění. 

Rok 2011 přinesl změny naopak ve slevách na dani a to na úrovni té nejzákladnější 

slevy, slevy na poplatníka. Ve zdaňovacím období 2011 si poplatník uplatní slevu ve 

výši 23 640 Kč ročně, což je přesně o 1 200 Kč ročně méně než v předchozím roce. Jiné 

změny ve slevách na dani v tomto období nenastaly. 

Tato změna by měla být ale pouze přechodná na toto zdaňovací období. Zda to tak bude 

či nikoliv ale nelze s přesností nyní říci. 

 

2.4 Vývoj sociálního a zdravotního pojištění 

Placením sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy poplatníka, je mu po splnění 

stanovených podmínek či věku umožněno čerpat určité peněžní prostředky nebo služby. 

Jak v případě poplatníkovy nemoci, dosažením dŧchodového věku nebo při poskytování 

zdravotní péče. 

Zdálo by se, že při tolika změnách ve zdanění příjmŧ fyzických osob i ve velikosti 

příjmŧ těchto osob se bude systém sociálního a zdravotního pojištění také velmi měnit. 
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Opak je ale pravdou. Samozřejmě celý systém jak vyplácení jednotlivých prostředkŧ, 

poskytování zdravotní péče a posuzování nároku na jednotlivé prostředky či služby jistě 

ano a to často, ale jednotlivé procentuální sazby strhávané zaměstnancŧm z jejich platŧ 

ne. 

 

2.4.1 Zdravotní pojištění 

V období, kterým se zabývá tato práce (tj. r. 2000 až r. 2011) se procentuální sazba 

zdravotního pojištění, jak je možno vidět v tabulce, u zaměstnance vŧbec nezměnila. 

Tabulka 11: Sazba zdravotního pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

2000 - 2011 

4,5 % 

Tato sazba se užívá při výpočtu zdravotního pojištění, které odvádí plátce daně 

příslušné zdravotní pojišťovně.  

Zdravotní pojištění se vypočítává z hrubé mzdy poplatníka, tzn., že každému „ukrajuje“ 

stejný díl z jeho mzdy. Zdravotní pojištění si nelze zmenšit žádnými slevami. 

 

2.4.2 Sociální pojištění 

Sociální pojištění se v období 2000 až 2011 placené zaměstnanci oproti zdravotnímu 

pojištění změnilo. Sice ne nijak razantně a jen jednou, ale změna zde proběhla. 

Tabulka 12: Sazby sociálního pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

2000 - 2008 2009 - 2011 

8 % 6,5 % 
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Stejně jako tomu je u zdravotního pojištění, sociální pojištění sráží zaměstnavatel 

zaměstnanci z jeho platu a to z jeho hrubé mzdy příslušnou procentuální sazbu a odvádí 

ho na příslušnou okresní (městskou) správu sociálního zabezpečení. 

Sociální pojištění je též pevně stanovená procentuální sazba. Poplatníci tedy platí každý 

ze své mzdy stejný díl. U zaměstnancŧ nelze žádným zpŧsobem zrušit povinnost platit 

sociální pojištění ani tuto povinnost zredukovat. 

Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance od roku 2008 

ovlivňuje základ daně poplatníka, proto je tedy dŧležité, jaká procentuální částka bude 

stanovena. Kdykoliv se změní částka sociálního či zdravotního pojištění hrazené 

zaměstnavatelem za zaměstnancem, změní se i základ daně poplatníka daně z příjmŧ, ať 

už směrem nahoru či dolŧ. 

 

2.4.3 Maximální vyměřovací základ 

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance byl zaveden od zdaňovacího období 

roku 2008. Pro zaměstnance s nadprŧměrnými příjmy to znamenalo a znamená daleko 

menší daňovou zátěž i zátěž na sociálním a zdravotním pojištění. V následující tabulce 

bude uveden vývoj výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní 

pojištění. 

Tabulka 13: Maximální vyměřovací základy (Zdroj: vlastní zpracování; Česká správa 

sociálního zabezpečení. Výpočet pojistného [online]. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-

pojistneho.htm>) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Částka (Kč) 1 034 880 1 130 640 1 707 048 1 781 280 

 

Česká správa sociálního zabezpečení uvádí, jak se přesně postupuje při překročení 

maximálního vyměřovacího základu: „Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn 

http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm
http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm
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vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v 

tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto 

kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální vyměřovací základ; 

to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. 

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje 

maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním 

roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální vyměřovací základ pak 

zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 % z vyměřovacího základu), 

ani za sebe (25 %, resp. 26 %, popř. 21,5 % z vyměřovacího základu).“
43

 

Maximální vyměřovací základ byl v každém zdaňovacím období dán několikanásobkem 

prŧměrné hrubé mzdy obyvatelstva. 

 

2.5 Možnost daňové optimalizace 

Daňová optimalizace je legální zpŧsob, jak si co nejvíce snížit svŧj základ daně či 

daňovou povinnost. Je nutné si ale osvojit jednotlivé prvky daňové optimalizace. Je 

dobré hledat v daňových zákonech a využívat jednotlivých možností, jak si zmenšit 

svoji daňovou povinnost. 

Je třeba vědět, jak je možné jednotlivé slevy na dani či nezdanitelné části základu daně 

uplatnit, čím je prokázat a jak postupovat v případě jejich uplatňování. Samozřejmě 

práce se zabývá zdaňováním příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti a v této rovině se 

bude pohybovat. 

Při uplatnění jednotlivých slev na dani je dŧležité vědět, co je třeba udělat pro to, aby si 

poplatník tuto slevu mohl uplatnit. Tato práce v kapitole Slevy na dani (viz str. 24 a 

následující) ukazuje, jak si jednotlivou slevu uplatnit a co je třeba doložit. 

                                                 
43

 Česká správa sociálního zabezpečení. Výpočet pojistného [online]. Dostupné z: 

< http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-

pojistneho.htm > 

http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm
http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm
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Jistě by se nemělo zapomínat na nezdanitelné části základu daně, které je možno si 

uplatnit při ročním zúčtování. Vždy je třeba se podívat, jaké smlouvy má poplatník 

uzavřeny. Je možno např. uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně zaplacené 

pojistné na penzijní připojištění či životní pojištění (více viz kapitola Nezdanitelná část 

základu daně, str. 20 a následující). Dále se nesmí zapomínat na možnost uplatnit si jako 

snižující část základu daně úroky zaplacené z úvěru u stavební spořitelny či 

z hypotečního úvěru. 

Poplatník by si již na začátku zdaňovacího období měl uvědomit, co mŧže během 

jednotlivého zdaňovacího období využít za slevy na dani či nezdanitelné části základu 

daně. 

Když si poplatník neví rady, je tu ještě možnost požádat o pomoc daňového poradce, 

který mu poradí a ukáže mu, jak přiznání vyplnit nebo mu přiznání k dani vyplní. Rady 

od daňového poradce mŧže poplatník využít i v dalších zdaňovacích obdobích a to i 

tehdy, když dojde ke změně v zákoně. Poplatník si samozřejmě nemusí snižovat základ 

daně ani daňovou povinnosti je to jeho právo, ne povinnost.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této práce se zabývá modelovými příklady poplatníkŧ daně z příjmŧ.    

Na začátku kapitoly budou popsány konkrétní situace poplatníkŧ. Dle popsaných situací 

bude v jednotlivých zdaňovacích obdobích vypočtena jejich konečná daňová povinnost. 

Na fiktivních poplatnících bude ukázáno, jaký dopad měla změna výpočtu daně, změny 

v nezdanitelných částech základu daně a ve slevách na dani, a změny v sociálním a 

zdravotním pojištění. V jednotlivých zdaňovacích obdobích bude předvedeno, jak se 

mění daňová povinnost a čistá mzda poplatníka daně. Dále bude možno vidět, jaká je 

daňová zátěž na jednotlivé poplatníky. Porovnávána a hodnocena bude jejich daňová 

zátěž pomocí poměrových ukazatelŧ. Poměrové ukazatele jsou koncipovány jednak 

jako poměr výsledné daňové povinnosti vŧči hrubé mzdě a dále jako podíl sumy 

výsledné daňové povinnosti a sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem vŧči 

hrubé mzdě. Smyslem druhého ukazatele bylo vyhodnotit dopad zákonem stanovených 

plateb na disponibilní příjem poplatníka. 

Na konci kapitoly bude zhodnoceno, ve kterém zdaňovacím období poplatníci platili 

nejnižší daně. Rovněž bude poukázáno na formy daňové optimalizace u daného typu 

příjmu.  

 

3.1 Popis případů 

V dané kapitole budou popsáni jednotliví daňoví poplatníci, jejich příjmy a nezdanitelné 

části základu daně či slevy na dani, které si mohou uplatnit, dle kterých se 

v následujících kapitolách bude počítat jejich daňová povinnost a daňová zátěž. 

 

3.1.1 Paní Viktorie Nemožná 

Fiktivní poplatník paní Viktorie Nemožná je vdaná žena se dvěma dětmi. Manžel má 

roční příjem 260 000 Kč. Slevu na manžela si tedy uplatňovat nemŧže. Děti jsou staré 8 
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a 12 let a jsou to tedy děti školou povinné, což jí umožňuje uplatňovat nezdanitelné 

části základu daně či slevy na dani nebo daňového zvýhodnění na vyživované děti
44

.  

Příjmy, které paní Nemožná pobírá, jsou ze závislé činnosti a spadají pouze do § 6 ZDP. 

Je zaměstnána pouze u jednoho zaměstnavatele a zde popírá hrubou měsíční mzdu ve 

výši 9 500 Kč, což je 114 000 Kč ročně. 

Nečerpá žádný úvěr ze stavebního spoření ani hypoteční úvěr, což znamená, že si úroky 

z úvěru uplatnit nemŧže. Nechodí darovat krev ani nemá penzijní připojištění se státním 

příspěvkem. Soukromé životní pojištění s žádnou pojišťovnou neuzavřela. 

 

3.1.2 Pan Richard Mastný 

Fiktivní poplatník pan Richard Mastný je svobodný úspěšný muž, který nemá děti. Je 

zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele v České republice. Příjmy, které pan 

Mastný pobírá, jsou pouze ze závislé činnosti a spadají do § 6 ZDP. Jeho hrubá měsíční 

mzda činí 255 200 Kč, což je 3 062 400 Kč ročně. 

Protože si svŧj byt koupil za uspořené peníze, žádný úvěr ze stavebního spoření ani 

hypoteční úvěr nemá. Též nemá sjednané žádné životní pojištění ani penzijní 

připojištění. 

 

3.2 Daňová povinnost 

Práce v jednotlivých letech prezentuje, jaká daňová povinnost kterému poplatníkovi 

vznikla. V následujícím textu bude upřesněn zpŧsob výpočtu výsledné daňové 

povinnosti. 

Dále bude provedeno srovnání dvou poplatníkŧ, konkrétně jejich daňové povinnosti. 

Budou prezentovány jejich daňové povinnosti v jednotlivých letech. Mezi jednotlivými 

                                                 
44

 Kategorie se v jednotlivých zdaňovacích období lišily. 
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lety bude provedeno srovnání a bude určeno, který systém zdanění je pro ně 

nejvýhodnější a co je třeba si uplatnit za nezdanitelné části základu daně či slevy na 

dani. 

 

3.2.1 Výpočet daňové povinností paní Nemožné 

Paní Viktorie Nemožná má roční příjem ve výši 114 000 Kč. Ze sledovaného období 

vychází 2 varianty výpočtu daně z příjmŧ. Na základě porovnání právní úpravy lze ve 

sledovaném období identifikovat dvě rozdílné koncepce zpŧsobu určení výsledné 

daňové povinnosti. Rozdílné zpŧsoby výpočtu daně jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. 

Zpŧsob výpočtu daně na období r. 2000 – 2007 

Tabulka 14: Výpočet daně paní Nemožné r. 2000 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 114 000 

Sociální pojištění (8%) 9 120 

Zdravotní pojištění (4,5%) 5 130 

Nezd. č. ZD – popl. 34 920 

Nezd. č. ZD – dítě 2x 21 600 

ZD (HM - SP - ZP – NČZD)   21 630 

ZD po zaokr. 21600 

Daň 3 240 

Čistá mzda 96 510 
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Zpŧsob výpočtu daně na období r. 2008 - 2011 

Tabulka 15: Výpočet daně paní Nemožné r. 2008 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 114 000 

Sociální pojištění (8%) 9 120 

Zdravotní pojištění (4,5%) 5 130 

ZD (HM x 1,35) 153 900 

ZD po zaokr. 153 900 

Daň př. sl.  23 085 

Sl. – poplatník 24 840 

Daň. zvýh. na dítě   2x 10 680 

Daňový bonus 21 360 

Čistá mzda 121 110 

 

3.2.2 Výpočet daňové povinnosti pana Mastného 

Pan Richard Mastný má hrubou roční mzdu ve výši 3 062 400 Kč. Jeho 2 varianty 

výpočty daní z příjmŧ následují. Na základě porovnání právní úpravy lze ve sledovaném 

období identifikovat dvě rozdílné koncepce zpŧsobu určení výsledné daňové povinnosti. 

Rozdílné zpŧsoby výpočtu daně jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Zpŧsob výpočtu daně na období r. 2000 - 2007 

Tabulka 16: Výpočet daně pana Mastného r. 2000 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 3 062 400 

Sociální pojištění (8%) 244 992 

Zdravotní pojištění (4,5%) 137 808 

Nezd. č. ZD – popl. 34 920 

ZD (HM - SP - ZP – NČZD)   2 644 680 

ZD po zaokr. 2 644 600 

Daň  809 132 

Čistá mzda 1 870 468 
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Zpŧsob výpočtu daně na období r. 2008 - 2011 

Tabulka 17: Výpočet daně pana Mastného r. 2008 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 3 062 400 

Sociální pojištění (8%) 82 791 

Zdravotní pojištění (4,5%) 46 570 

ZD  3 424 608 

ZD po zaokr. 3 424 600 

Daň př. sl.  513 690 

Sl. – poplatník 24 840 

Daň 488 850 

Čistá mzda 2 444 189 

Rozdíl v čistých mzdách a daňových povinnostech zejména pana Mastného je opravdu 

viditelný. Je to zpŧsobeno nejen změnou výpočtu, ale též i zavedení maximálního 

vyměřovacího základu pro zaměstnance. 

 

3.2.3 Srovnání daňových povinností 

V dané podkapitole bude názorně ukázán rozdíl mezi jednotlivými daňovými 

povinnostmi pana Mastného a paní Nemožné. Dále bude znázorněna změna v daňových 

povinnostech jednotlivých zdaňovacích období u každého poplatníka zvlášť. 

V každém zdaňovacím období docházelo k dílčím změnám, takže jednotlivé rozdíly 

jsou většinou zpŧsobeny v každém roce jinou změnou v ZDP či změnou sociálního 

nebo zdravotního pojištění. Vše bude následně podrobně popsáno. 

Výpočet každého zdaňovacího období v této práci nebude podrobně uveden, protože by 

byl velice zdlouhavý. Jednotlivé daňové povinnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 18: Daňová povinnost v jednotlivých zdaňovacích obdobích (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Zdaň. období 

Paní Nemožná 

 

SP + ZP                   Daň 

Pan Mastný 

 

SP + ZP                    Daň 

2000 
14 250 3 240 382 800 809 132 

2001 – 2003 14 250 2 190 382 800 805 716 

2004 14 250 1 575 382 800 805 716 

2005 14 250 - 2 745 382 800 805 716 

2006 – 2007 14 250 - 7 230 382 800 805 500 

2008 14 250 - 21 360 129 361 488 850 

2009 12 540 - 21 360 124 371 492 180 

2010 12 540 - 23 208 187 777 521 565 

2011 12 540 - 23 208 195 942 526 560 

Pozn.: Znaménko “-„ označuje daňový bonus 

Změny v sazbách sociálního a zdravotního pojištění nejsou rozsáhlé. Nastala změna 

v sazbě sociálního pojištění v roce 2009. Došlo ke snížení této sazby na 6,5 % 

z pŧvodních 8 %. Je ale dŧležité upozornit na maximální vyměřovací základ, který byl 

pro zaměstnance zaveden v roce 2008. Protože se též snížilo sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance, snížil se v tomto roce i základ daně. 

Zdaňovací období r. 2000 bylo ze sledovaného období pro poplatníky s nižšími příjmy   

i vyššími příjmy největší daňovou zátěží. Pan Mastný nacházející se v nejvyšším 

(čtvrtém) daňovém pásmu platil svoji nejvyšší daň, stejně jako paní Nemožná, která se 

nacházela v nejnižším daňovém pásmu. Toto období pro poplatníky znamenalo nejvyšší 

zdanění ze sledovaného období.  

V roce 2001 – 2003 dochází k poklesu daňové povinnosti obou poplatníkŧ. Zpŧsobeno 

je to zvýšením nezdanitelných části základu daně na poplatníka a v případě paní 

Nemožné též zvýšením nezdanitelné části ZD na dítě.  
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I když došlo ve čtvrtém pásmu ke zvýšení pevné částky, panu Mastnému se díky 

zvýšení nezdanitelné části ZD daňová povinnost nezvýšila, naopak došlo k jejímu 

poklesu. 

Zdaňovací období roku 2004 nepřineslo panu Mastnému nic nového. Jeho daňová 

povinnost zŧstává neměnná. Oproti tomu paní Nemožná využila zvýšení nezdanitelné 

části základu daně na dítě, který se oproti minulému zdaňovacímu období navýšilo, což 

jí snížilo daňovou povinnost. 

V roce 2005 se opět panu Mastnému v daňové povinnosti nic nemění. Změna nastala  

pouze ve zvýhodnění na dítě. Vzhledem k této změně se v tomto období paní Nemožná 

poprvé dostává do daňového bonusu. 

Roky 2006 a 2007 přináší změnu pro oba poplatníky. Protože všechny nezdanitelné 

části základu daně jsou nahrazeny slevami na dani a zároveň se mění (snižuje) daňová 

povinnost i pevná částka, poplatníci platí menší daně. U pana Mastného dochází ale jen 

k nepatrnému snížení daňové povinnosti. Paní Nemožné se ale zvýšil daňový bonus 

téměř o 4 500 Kč. 

Vzhledem ke změně ve stylu zdanění se ve zdaňovacím období roku 2008 výrazně 

změnila i daňová povinnost poplatníkŧ. Tato změna zdanění výrazně ovlivnila daňovou 

povinnost pana Mastného. Pro pana Mastného došlo k výhodnějšímu zdanění – klesla 

mu daňová povinnost o více než 300 000 Kč. Tato změna je zpŧsobena nejen změnou 

výpočtu daně, ale též zavedením maximálního vyměřovacího základu pro sociální a 

zdravotní pojištění pro zaměstnance. Zřetelně též klesly odvody pana Mastného na 

sociální a zdravotní pojištění, což je dŧsledkem výše uvedeného. Rozdíl oproti 

předcházejícímu roku je více než 250 000 Kč. Celkově tedy jsou o velmi razantní 

změnu v daňové zátěži pana Mastného. Paní Nemožné se též zvýšil daňový bonus, a to 

na maximální možnou výši při uplatnění zvýhodnění na dvě děti. 

V roce 2009 se snížilo sociální pojištění placené zaměstnavatelem o 1%, čímž se snížil i 

základ daně poplatníka. Též se snížila procentuální částka placená zaměstnancem na 

sociální pojištění. Panu Mastnému se snížily odvody na sociální pojištění, ale daňová 
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povinnost se mu zvýšila. Paní Nemožné se snížily odvody na sociální pojištění a daňový 

bonus zŧstal stejný. 

Změna v roce 2010 byla pouze ve zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, což paní 

Nemožné přineslo možnost uplatnit si vyšší daňový bonus. U pana Mastného též došlo 

ke změně, ale z jiných dŧvodŧ. V roce 2010 byl jako každý rok navýšen maximální 

vyměřovací základ, což ovlivnilo daňovou povinnost pana Mastného, zvýšila se stejně 

jako odvody na sociálním a zdravotním pojištění. 

Ve zdaňovacím období r. 2011 se snížila základní sleva na dani na poplatníka. U paní 

Nemožné, protože má nízkou daň před slevou, se nic nezměnilo, ale panu Mastnému se 

daňová povinnost v návaznosti na zvýšení maximálního vyměřovacího základu zvýšila, 

stejně jako sociální a zdravotní pojištění. 

 

3.3 Daňová zátěž 

Určit daňovou zátěž jednotlivého poplatníka je velmi dŧležité, aby bylo vidět, jaká část 

z každé hrubé mzdy odchází poplatníkovi na daň či celkově na daň a sociální a 

zdravotní pojištění. Lze tedy daňovou zátěž rozdělit na dvě. Na daňovou zátěž z příjmŧ 

fyzických osob a na daňovou zátěž z příjmŧ fyzických osob + sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnancem. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, určení poměrových ukazatelŧ popisujících relativní 

daňovou zátěž poplatníkŧ je následující: 

 daň z příjmŧ FO = 
𝑑𝑎ň

∑𝐻𝑀45
                    (3.1) 

 daň z příjmŧ FO + sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem = 

𝑑𝑎ň+𝑆𝑃 𝑎  𝑍𝑃

∑𝐻𝑀
                (3.2) 

                                                 
45

 Sumou hrubých mezd je myšlen součet hrubých mezd za kalendářní rok. 
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Relativní daňovou zátěž paní Nemožné a pana Mastného naleznete v následující 

tabulce: 

Tabulka 19: Daňová zátěž v jednotlivých zdaňovacích obdobích (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Zdaň. období 

Paní Nemožná 

 

DPFO + SP a ZP           DPFO 

Pan Mastný 

 

DPFO + SP a ZP             DPFO 

2000 
0,1534 0,0284 0,3892 0,2642 

2001 – 2003 0,1442 0,0192 0,3881 0,2631 

2004 0,1388 0,0138 0,3881 0,2631 

2005 0,1009 - 0,0241 0,3881 0,2631 

2006 – 2007 0,0615 - 0,0635 0,3880 0,2630 

2008 - 0,0624 - 0,1874 0,2019 0,1596 

2009 - 0,0774 - 0,1874 0,2013 0,1607 

2010 - 0,0936 - 0,2036 0,2317 0,1703 

2011 - 0,0936 - 0,2036 0,2359 0,1719 

Pozn.: Hodnota se znakem „-” označuje situaci, kdy poplatník není v pozici povinného, 

ale oprávněného z titulu daňového bonusu. 

Rozdíl mezi paní Nemožnou a panem Mastným v daňové zátěži je velice zřetelný. 

Zatímco pan Mastný má daňovou zátěž téměř ke 40 % z jeho hrubé mzdy (v roce 2000), 

paní Nemožná je dokonce v pozici oprávněného z daňového bonusu i po zohlednění 

sociálního a zdravotního pojištění od roku 2008.  

Jak lze vidět v tabulce, daňová zátěž na poplatníka klesá u paní Nemožné každým 

rokem. U pana Mastného nastal největší zvrat v daňové zátěži v roce 2008, kdy jeho 

daňová zátěž rapidně klesá, jak je vidět v následujícím grafu. 

Poplatník s nižšími příjmy má svou největší daňovou zátěž ve sledovaném období 

v roce 2000. Jeho daňová zátěž pouze z příjmŧ se mění na daňový příjem již v roce 
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2005, ale až v roce 2008 nastává „daňový příjem“ i po zohlednění sociálního a 

zdravotního pojištění.  

Dle uváděné daňové zátěže stát zvýhodňuje poplatníky s nižšími příjmy, kteří mají děti 

a z jejich hrubé mzdy jim „ukrajuje“ podstatně menší část než poplatníkŧm s příjmy 

vyššími.  

 

Graf 2: Daňová zátěž v jednotlivých zdaňovacích obdobích (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4 Zhodnocení 

V modelovém příkladu paní Viktorie Nemožné a pana Richarda Mastného lze vidět 

jednotlivé rozdíly v částkách, který každý z poplatníkŧ odvádí na daních z příjmŧ,      

ale i v jiné daňové zátěži. 

Jednotlivé rozdíly nejsou zpŧsobeny pouze změnami v ZDP, ale i uplatňováním 

jednotlivých nezdanitelných částí základu daně či slev na dani. Protože paní Nemožná 

má nízký příjem a zároveň si uplatňuje slevu na dani na dvě děti, měla by mít a také má 
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menší daňovou zátěž, dokonce v pozdější části sledovaného období je dokonce               

i v pozici oprávněného z daňového bonusu. 

Pan Mastný je svobodný bezdětný muž s vysokými příjmy. Ze začátku sledovaného 

období má relativní daňovou zátěž opravdu velice vysoko, až 40 % ze svého hrubého 

příjmu odvádí na daních a na sociálním a zdravotním pojištění. Od roku 2008 nastává 

velký zvrat v jeho daňové zátěži. Platí nezanedbatelně menší částky na sociální a 

zdravotní pojištění stejně jako platí menší daň z příjmu. Jeho relativní daňové zatížení 

po zohlednění sociálního a zdravotního pojištění ve zdaňovacím období roku 2008 se 

snížilo na 20 % z jeho hrubé mzdy.  

Paní Nemožná ze začátku období odvádí ze své hrubé mzdy cca 15 % na dani a na 

sociální a zdravotní pojištění. Na konci období je v pozici oprávněného z daňového 

bonusu ve výši 9,36 %, tzn., že v jejím daňovém zatížení byla změna ve sledovaném 

období 11 let až o 24 %. Na konci sledovaného období má paní Nemožná „daňový 

příjem“ vč. zohlednění sociálního a zdravotního pojištění, což znamená, že daňový 

bonus, který dostává za uplatnění daňového zvýhodnění na děti, jí pokryje i platbu 

sociálního a zdravotního pojištění.  

Dále je nutno podotknout, že v této práci není brána v úvahu inflace, která též ovlivňuje 

reálný příjem poplatníkŧ. 

Při porovnání obou poplatníkŧ má paní Nemožná větší procentuální změnu v daňovém 

zatížení v její prospěch, protože na konci období jí daňový bonus pokryje náklady na 

sociální a zdravotní pojištění. Pan Mastný sice stále platí daň z příjmu, ale jeho daňové 

zatížení v posledních letech sledovaného období také velice kleslo. Snížení daňové 

zátěže v roce 2008 oproti roku 2000 je o 18,73 % a je opravdu nezanedbatelné. Od roku 

2008 se ale jeho daňová zátěž opět zvyšuje (kromě poklesu v roce 2009). 
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3.5 Návrhy na optimalizaci daňové povinnosti 

Pro každého poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti je v této práci doporučeno 

využití daňové optimalizace. Vždy je třeba využít takových slev na dani či 

nezdanitelných částí základu daně, na které má poplatník nárok. Jestliže má poplatník 

manželku s nízkými příjmy (každoročně stanovenými ZDP), mŧže si uplatnit slevu na 

dani na manželku. Též jestli vychovává vyživované děti, které s ním žijí ve společné 

domácnosti a pokud tyto děti nedosáhly 26 let. Na tyto děti mŧže poplatník získat 

dokonce i daňový bonus. Jestliže poplatník studuje, má možnosti si uplatnit slevu 

poplatníka připravujícího se na budoucí povolání studiem. 

Poplatníci mající příjmy za závislé činnosti si mohou též uplatnit na konci zdaňovacího 

období nezdanitelné části základu daně. Jestli poskytli dary přesně určené v § 15 odst. 1 

a splnili dané podmínky, mohou si tento dar jako nezdanitelnou část základu daně 

uplatnit. Též si lze uplatnit bezplatné dárcovství krve. Dále se dají odečíst částky 

zaplacené jako úroky ze stavebního spoření či úroky z hypotečního úvěru. Pokud má 

poplatník sjednané životní pojištění či penzijní připojištění, též si mŧže danou částku 

jako nezdanitelnou část základu daně odečíst.  

V modelových případech paní Nemožné a pana Mastného bych zvláště panu Mastnému 

doporučila užití některého nástroje daňové optimalizace. U paní Nemožné, zvláště 

v posledních letech sledovaného období, již není nutné využít další možnost z daňové 

optimalizace, protože již pobírá daňový bonus na vyživované děti. Pan Mastný by si 

mohl sjednat životní pojištění či penzijní připojištění nebo v nejlepším případě obě 

zároveň. Byl by pojištěn, šetřil by si na stáří a zároveň by si snižoval daňovou 

povinnost. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo popsat a zhodnotit vývoj daně z příjmŧ fyzických osob 

ze závislé činnosti od roku 2000 v České republice a ukázat, jaké dopady měly 

legislativní změny a změny sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých letech na 

poplatníka daně. V souvislosti s tímto cílem bylo provedeno též hodnocení 

legislativních změn v ZDP a změn v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění, ve znění p. p. a v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění p. p. s cílem popsat a 

zhodnotit dopad na poplatníka daně z příjmŧ. 

Po prozkoumání zákonŧ a vytvoření modelových příkladŧ bylo dosaženo níže 

uvedených závěrŧ. 

Poplatníci s podprŧměrnými příjmy celého sledovaného období jsou podporováni ze 

strany zákonodárcŧ. Dle modelového příkladu paní Nemožné je její nejvyšší daňová 

zátěž na úrovni 2,84 % z hrubé mzdy a daňová zátěž včetně zohlednění sociálního a 

zdravotního pojištění na úrovni 15,34 % z její hrubé mzdy. Tato nízká daňová zátěž je 

dána podporou rodin s dětmi a podporou poplatníkŧ s nízkými příjmy. Nejvýhodnější 

zdanění pro paní Nemožnou bylo v letech 2010 a 2011, kdy dosahovala nejvyššího 

daňového bonusu, na jaký se dvěma dětmi měla právo. Proto pro paní Nemožnou je 

systém zdanění nejvýhodnější v posledních dvou letech sledovaného období. 

Poplatníci s velmi nadprŧměrnými příjmy ze závislé činnosti platili v době progresivní 

sazby daně opravdu vysoké daně z dŧvodu zařazení do posledního nejvyššího 

zdaňovacího pásma. Proto také v modelovém příkladu pan Mastný ze začátku 

sledovaného období (r. 2000) měl daňovou zátěž 26,42 % z hrubé mzdy a jeho daňová 

zátěž včetně zohlednění sociálního a zdravotního pojištění byla na úrovni 38,92 % z 

hrubé mzdy, což je opravdu velké daňové zatížení. Od roku 2001 až do roku 2007 jeho 

celková daňová zátěž vč. sociálního a zdravotního pojištění téměř stagnovala a 

následující zdaňovací období klesala, až nastal zlom v roce 2010, kdy opět dochází 

k vzrŧstání této daňové zátěže. Nejvýhodnější obdobím pro pana Mastného je zdaňovací 

období roku 2009, když bereme v úvahu zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. 
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V tomto roce došlo ke snížení sazby sociálního pojištění a maximální vyměřovací 

základ se v daném roce podstatně nezvýšil. Z tohoto dŧvodu je zdaňovací období roku 

2009 pro pana Mastného výhodnějším než rok 2008, kdy došlo k obrovskému poklesu 

jeho daňového zatížení z dŧvodu zavedení maximálního vyměřovacího základu pro 

zaměstnance. Kdyby pan Mastný využil ještě nástroje daňové optimalizace, jeho daňová 

povinnost i daňová zátěž by se jistě ještě snížila. 

Práce nebere v úvahu inflaci, během které při konstantních příjmech za celé období 

dochází ke snížení reálných příjmŧ. Dŧvodem byla skutečnost, že by proveditelnost 

byla velice obtížná a ceny v celém období jsou nestálé. 

Pro stát není jednoduché nastavit daňový systém optimálně tak, aby z něj měl 

dostatečné příjmy a zároveň, aby byli poplatníci spokojeni. V našem státě dochází ke 

stálým změnám ve zdanění příjmu ze závislé činnosti a dle mého názoru by bylo 

dŧležité tento systém ustálit. 
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