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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj zdaňování fyzických osob ze závislé 

činnosti. Jsou zde předloženy hlavní legislativní změny daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti. Cílem práce je porovnat, jak se jednotlivé legislativní změny projevily 

na relativní daňové zátěži poplatníků. Pro dosažení tohoto cíle byli vybráni poplatníci 

s následujícími úrovněmi příjmů - nízkým, průměrným, lehce nadprůměrným a vysoce 

nadprůměrným příjmem. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on taxation of incomes of individuals from 

employment. There are presented the main legislative changes of tax of individuals 

from employment. The purpose of this thesis is to compare how the each legislative 

change to take effects on relative tax burden of taxpayers. To achieve this purpose were 

chosen the taxpayers with the following income levels - low, average, slightly above 

average and highly above average income.  
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ÚVOD 

"Nejt ěžší věcí na pochopení na světě je daň z příjmu." 

Albert Einstein 

Daně jsou součástí lidského života již od nepaměti. Daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti ovlivňuje prakticky všechny ekonomicky aktivní obyvatele České 

republiky, ať již na straně zaměstnance, z jejichž příjmů se vypočítává, tak na straně 

zaměstnavatele, který je povinen ji příslušnému finančnímu úřadu odvést. Daň z příjmů 

fyzických osob taktéž velice významným způsobem ovlivňuje příjmy veřejných 

rozpočtů zvláště pak toho nejvýznamnějšího, a sice státního rozpočtu. Z těchto důvodů 

bylo toto téma vybráno pro následující práci.  

Struktura bakalářské práce je následující. V první teoretické části je na úvod předložen 

pojem státního rozpočtu a jeho příjmů a výdajů. Dále jsou rozvedeny daňové příjmy 

rozpočtu se zaměřením na hlavní prvek této práce, a sice daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti. Dále jsou zde předloženy jednotlivé formy sazeb využívaných pro 

daň z příjmů. V závěru teoretické části práce ve zjednodušené formě zmíněna daň 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti využívaná ve vybraných zemích Evropské 

unie.  

Analytická část je zaměřena na vývoj výše a formy daňové sazby z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti v České republice od roku 1993 a dále algoritmus výpočtu 

daně. Jsou zde představeny slevy na dani a nezdanitelná část základu daně a jejich 

vývoj, jelikož podstatnou měrou ovlivňují výslednou daňovou povinnost poplatníků. 

Dále zde byl třeba zmínit i vývoj sociálního a zdravotního pojištění odváděného 

z příjmu poplatníka, jelikož se velkou měrou podepisuje na výsledné čisté mzdě 

poplatníka.  

V praktické části práce na modelovém příkladu je ukázáno, jak se jednotlivé výše sazeb 

a jejich formy projeví na výší čistého příjmu poplatníka při odvodu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Dále je zde provedeno porovnání efektivní sazby 

daně z příjmů jednotlivých poplatníků.  
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V závěru jsou pak zhodnoceny poznatky vyplývající z předchozích částí této práce a je 

zde předloženo doporučení pro daňovou optimalizaci poplatníků z těchto poznatků  

vyplývající. 
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1 CÍLE PRÁCE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je provedení srovnání právní úpravy zdaňování příjmů 

ze závislé činnosti a prezentovat dopady legislativních změn na relativní daňovou zátěž 

poplatníků. 

Dílčím cílem práce je stanovit vývoj efektivní sazby daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti pro modelové poplatníky stanovené v této práci.  

 

Prvním krokem byl sběr informací, které byly použity pro teoretickou část práce. 

Poznatky nezbytné pro tuto část práce byly čerpány v různých odborných publikacích a 

článcích pojednávajících o daňové problematice. Hojně bylo využito i odborných 

článků publikovaných na internetu vzhledem k popularitě tohoto media v současnosti. 

Dále byla použita metoda abstrakce, pomocí které byla oddělena nepodstatná data, 

poznatky podstatné pro tuto práci byly prezentovány v této části práce.1  

Dalším krokem, v druhé, analytické části práce, bylo použití následujících metod -   

komparace - porovnání, abstrakce – oddělení nepodstatných poznatků od stěžejních pro 

tuto práci a dedukce  - vyvození závěrů z předložených poznatků.2 Především bylo 

využito metody komparace – porovnání sazeb daně z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti od roku 1993. Dále bylo provedeno porovnání, jak se během zkoumaných let 

změnily další položky mající vliv na výsledné daňové povinnosti a čisté mzdě 

poplatníka. Mezi tyto položky patří slevy na dani, položky označené jako nezdanitelná 

část základu daně a v neposlední řadě sazby na sociálním a zdravotním pojištění, které 

se promítly na změně těchto odvodů z příjmu poplatníka.  

Dále bylo provedeno srovnání jednotlivých výsledků modelových příkladů. Z těchto 

poznatků byly v závěru práce dedukovány výsledky, sloužící jako podklad k vyvození 

závěrů, prezentovaných na konci této práce.  

                                                 
1 POKORNÝ, J.  Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou 

práci. 2006. s. 21-22. 

2 Tamtéž. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Veřejná rozpočtová soustava ČR 

Na základě skutečnosti, že je Česká republika unitárním státem, se veřejná rozpočtová 

soustava dělí na dvě základní roviny, a sice centrální rovinu a dále na rozpočty územní 

samosprávy. Dále je česká rozpočtová soustava rozdělena na jednotlivé rozpočty: 

rozpočty obcí a krajů, rozpočty organizačních složek státu a příspěvkových organizací 

rozpočty státních fondů a státní rozpočet. Asi nejvýznamnějším z nich je rozpočet 

státní.3  

 

2.1.1 Státní rozpočet 

Jak uvádí Ochrana: „Úst řední roli v systému rozpočtů hraje státní rozpočet. Ten je také 

určujícím finančním nástrojem pro realizaci veřejných politik.“4 

Na státní rozpočet lze pohlížet z různých hledisek: jako na peněžní fond, bilanci, nástroj 

fiskální politiky a také v neposlední řadě jako na zákon. Z hlediska pohledu fondu je 

státní rozpočet centralizovaný peněžní fond. Rozpočet je realizován na základě 

nenávratnosti pří výběru zdrojů a neekvivalence při přerozdělování zdrojů. 

Z neopomenutelného účetního hlediska je třeba na státní rozpočet pohlížet jako na 

bilanci příjmů a výdajů. Jelikož na příjmy a výdaje lze pohlížet z různých hledisek, lze 

různá hlediska použít i na rozpočet jako bilanci. Například lze hovořit o řádném 

rozpočtu, bilancuje řádné příjmy a výdaje, nebo o mimořádném rozpočtu, kde se 

porovnávají mimořádné příjmy a výdaje. Státní rozpočet je však i významným 

nástrojem fiskální politiky státu.  Využití rozpočtu jako nástroje fiskální politiky souvisí 

                                                 
3 OCHRANA, F. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického 

vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Cuni.cz [online]. s. 5. 
4 Tamtéž. 
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se stabilizační funkcí veřejných financí. Na rozpočet je třeba však i pohlížet jako na 

zákon.  Tento zákon je schvalován na jedno rozpočtové období – kalendářní rok.5  

 

2.2 Veřejné výdaje  

Veřejné finance můžeme definovat tak, že rozšíříme obecnou definici financí. Tyto pak 

mohou být chápány jako peněžní vztahy, kde jako jeden ze subjektů vystupuje stát.6 

V dnešní době se však věnuje velká pozornost výdajové stránce rozpočtů. Daně jsou 

vybírány, aby se pokryly výdaje, které vynakládá stát na potřeby, které není soukromý 

sektor schopen pokrýt. Výdaje jsou členěny z mnoha hledisek, např.: 

-  Dělení na ústřední úrovni 

o  z tohoto hlediska dělíme výdaje na vládní a transferové. Vládní výdaje 

jsou výdaje vlády v rámci její působnosti. Transferové platby představují 

přímé transfery z rozpočtů jednotlivcům.  

- Klasifikace dle Mezinárodního měnového fondu 

o  z důvodu prolínání jednotlivých hospodářství je třeba mít jednotnou 

klasifikaci pro s rovnání a to právě zajišťuje tato. Uvádí 2 typy a to 

funkční a ekonomickou klasifikaci. Klasifikace funkční dělí výdaje dle 

odvětví, do kterých plynou, např. školství. Ekonomická klasifikace 

představuje dělení dle aktivit, kterými vláda naplňuje své funkce.7 

 

                                                 
5 HAMMEROVÁ, B., J. PEKOVÁ, A. JEŽKOVÁ a kol. Veřejné finance.  1996. s. 28-

34.  
6 MALÝ, I., Veřejné finance. Pojem. Rozbor finančních toků. Soustava veřejných 

rozpočtů. Státní rozpočet jako základní kategorie veřejných financí - Pojem, vznik, 

funkce. Rozpočtové zásady, rozpočtová soustava, rozpočtový proces, rozpočtová 

skladba. Parafiskální fondy. Muni.cz [online]. 
7 HAMMEROVÁ, B., J. PEKOVÁ, A. JEŽKOVÁ a kol. Veřejné finance.  1996. s. 58-

61. 
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2.3 Veřejné příjmy  

Veřejné příjmy můžeme obecně definovat jako zdroj financování veřejných výdajů. 

Funkce veřejných příjmů jsou prakticky totožné s funkcemi veřejných financí. Základní 

funkcí je funkce alokační, představuje zabezpečení potřebných zdrojů na pokrytí 

výdajů. Další dvě funkce, redistribuční a stabilizační, plní jen některé z příjmů plynoucí 

do rozpočtové soustavy České republiky. Příjmy můžeme dále dělit na daňové a 

nedaňové. 8 

Nedaňové příjmy jsou spíše doplňkovou stránkou příjmů, z hlediska velikosti jejich 

inkasa, veřejných rozpočtů. Můžeme dělit následovně: 

-  na příjmy z podnikání, 

-  příjmy z nakládání s majetkem státu 

-  a příjmy z poplatků za úkony prováděné úřady.9  

Jako daňové příjmy můžeme chápat jako výnos ze všech daní vybraných na uzemí 

České republiky. Jedná se o převážnou část veřejných příjmů. Daňové příjmy lze dělit 

na: 

- přímé 

o z příjmů, 

o majetkové 

- nepřímé 

o selektivní 

o univerzální.10 

 

                                                 
8 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. 2009. s. 51. 
9 HAMMEROVÁ, B., J. PEKOVÁ, A. JEŽKOVÁ a kol. Veřejné finance. 1996. s. 80-

81. 
10 Příloha č. 1. 
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2.3.1  Třídění daní 

Jak již bylo řečeno, výnos z daní patří k hlavním příjmům veřejných rozpočtů v České 

republice. Lze je klasifikovat dle mnoha různých hledisek. Jedním, pravděpodobně 

nejznámějším, hlediskem třídění je na daně přímé a daně nepřímé: 

-  Daně přímé platí poplatník z vlastního důchodu a nemůže je převést na jiného 

poplatníka.  

- U daní nepřímých poplatník neplatí daň z vlastního důchodu, ale daň je 

přenesena na jiný subjekt. Daň je zaplacena prostřednictvím zvýšení ceny.  

Dalším významným členěním je členění dle platební schopnosti poplatníka daně, a to na 

daně osobní a „in-rem“.   

- Osobní daně jsou přímo adresné ve vztahu k určitému poplatníkovi např.: daň z 

příjmů. 

-  Daně označované „in-rem“ se nevztahují k určitému poplatníkovi, ale platí se 

bez ohledu na jeho platební schopnost např. DPH. 11   

Dle použití sazby lze daně třídit na daně s pevnou sazbou a daně s procentní sazbou. 

- Daně s procentní sazbou dělíme dále na proporcionální, progresivní a 

degresivní.  

Dále je na třídění daní možno nahlížet i z hlediska daňové pravomoci a daňového 

určení. 

-  Z hlediska daňové pravomoci se daně dělí na daně státní, které jsou vybírané na 

území celého státu, a daně místí, kdy se jedná se o místní poplatky a výnos plyne 

do rozpočtu regionu.  

- Podle daňového určení dělíme daně na svěřené a sdílené. Výnos z daní 

svěřených plynu výlučně do jednoho rozpočtu, na rozdíl od daní sdílených kdy 

výnos plyne do více rozpočtů.12 

                                                 
11 VÍTEK, L., K. KUBÁTOVÁ. Daňová politika: Teorie a praxe. 1997. s. 13-15.  
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2.4  Daň z příjmů fyzických osob v České republice 

Vzhledem k zaměření práce na daň z příjmů fyzických osob (dále jen FO), dále přesněji 

na daň příjmů FO ze závislé činnosti, jako jednoho z nejvýznamnějších příjmů 

veřejných rozpočtů české republiky, bude v následující kapitole přiblížena její 

koncepce. 

Daň z příjmů FO je daní osobní, přímou, a stanovuje se procentní sazbou daně.13 Daň 

z příjmů FO je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dálen jen ZDP) zároveň s daní z příjmů právnických osob.  Daň 

z příjmů FO je univerzální daní přičemž celková daňová povinnost se určuje z ročního 

úhrnu všech příjmů poplatníka zahrnutých v § 6 – 10 ZDP.14  

Měsíčně jsou z příjmů poplatníků odváděny pouze zálohy na daň z příjmu FO. 

Poplatníci se dělí na rezidenty a nerezidenty, § 2 ZDP, a dle toho je stanovena daňová 

povinnost jednotlivých subjektů ať již českých nebo zahraničních působících na území 

České republiky. Jak je možno vidět v následující tabulce vlivem novelizace ZDP, která 

proběhla v roce 2013, se s účinností od 1. 1. 2014 změnila terminologie jednotlivých 

paragrafů, ve kterých je upraven předmět daně. Jedná se o první a jedinou změnu 

z hlediska názvosloví těchto paragrafů od roku 1993. Předmětem daně jsou příjmy 

poplatníků dělící se do 5 kategorií upravených v jednotlivých paragrafech ZDP.15 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
12 PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 2005. s. 330-331. 
13 Tamtéž. 
14 KUBÁTOVÁ, K., a kol. Moderní průvodce daňovým systémem. 1994. s. 192, Zákon 

č. 586/1992 Sb. 

15 Zákon č. 586/1992 Sb. 
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Tabulka 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob v roce 2013 a 201416 

Předmět daně 

1. 1. 1993 – 31. 12. 2013 1. 1. 2014 - současnost 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční 

požitky (§6) 
Příjmy ze závislé činnosti (§6) 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti (§7) 
Příjmy ze samostatné činnosti (§7) 

Příjmy z kapitálového majetku (§8) Příjmy z kapitálového majetku (§8) 

Příjmy z pronájmu (§9) Příjmy z nájmu (§9) 

Ostatní příjmy (§10) Ostatní příjmy (§10) 

Po předchozím úvodu se již práce bude zaměřovat na zdanění příjmů FO ze závislé 

činnosti, jelikož tyto příjmy jsou stěžejním předmětem této práce.   

 

2.4.1  Příjmy ze závislé činnosti a jejich rozpočtové určení  

Tato práce byla zaměřena na daň z příjmů FO ze závislé činnosti vzhledem k tomu, že 

postihuje téměř celou část ekonomicky aktivního obyvatelstva v České republice, jak již 

bylo zmíněno v úvodu této práce.  

 

Tyto příjmy představují výnosy z pracovněprávních vztahů a obdobných vztahů, dále 

odměny za práci členů družstev a společníků u společností s ručením omezeným. Mezi 

tyto příjmy je třeba počítat i funkční požitky. Mezi funkční požitky se řadí platy členů 

                                                 
16 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb.  
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vlády, poslanců, atd. Za příjmy ze závislé činnosti ve smyslu ZDP se považují i 

naturální požitky obdržené od zaměstnavatele.17  

Inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti se velmi podstatnou měrou podílí na naplnění 

příjmů veřejné rozpočtové soustavy jak je možno vidět z následujícího obrázku.18 

 

Státní rozpočet – 66,98%  z celkových ročních                

výnosů                                                                                                                       

     Centrální rovina   Rozpočty státních fondů – 0% z celkových ročních                                                                    

výnosů    

Rozpočty organizačních složek státu - 0% 

z celkových ročních výnosů 

 

 Rozpočty příspěvkových organizací - 0%   

z celkových ročních výnosů  

 

     Rozpočty krajů – 8,65% z celkových ročních  

Rozpočty územní samosprávy    Rozpočty obcí – 24,37% z celkových ročních                                                                                                            

       výnosů 

Obrázek 1 Schéma rozdělení výnosů z daně z příjmů FO ze závislé činnosti v letech 

2013 - 201519 

                                                 
17 KUBÁTOVÁ, K., a kol. Moderní průvodce daňovým systémem. 1994. s. 193, Zákon 

č. 586/1992 Sb. 
18 OCHRANA, F. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického 

vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Cuni.cz [online]. s. 5. 
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2.5  Sazba daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a její 

koncepce  

Sazba daně, a její změny, z příjmů FO ze závislé činnosti představuje velmi diskutované 

téma, jelikož je poplatníky, vnímaná pravděpodobně nejcitlivěji z celé koncepce 

výpočtu daně z příjmů FO.  

Sazba daně představuje algoritmus, díky kterému je možno ze základu daně stanovit 

daň. Sazby daně dělíme následovně:  

a) pevná neboli rovná, 

b) relativní (neboli „ad valorem“), 

• proporcionální,  

• progresivní.20 

 

2.5.1  Progresivní sazba daně  

Progresivní daň představuje systém, ve kterém s růstem důchodu poplatníka roste míra 

jeho zdanění. Čím je důchod vyšší, tím vyšší část důchodu poplatník odvádí státu. 

Progresivní sazba daně je především využívána u důchodových daní. Obvykle se 

používá metoda klouzavé progrese – vyšší sazbou daně je zdaněna pouze část důchodu, 

která přesáhne zákonem stanovenou hranici, ze základu daně, který je nižší než je 

stanovena hranice se stanoví nižší sazbou. Sazba daně je technika jak stanovit daň. 

Představuje část, kterou poplatník odvede ze svého důchodu státu. Míra progresivity 

spočívá v rozdílné míře výše daně, kterou poplatník odvádí.21 

                                                                                                                                               
19 Vlastní zpracování dle: OCHRANA, F. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky 

a strategického vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Cuni.cz 

[online]. s. 5, Zákon č. 243/2000 Sb. 
20 Sazba daně. Vse.cz [online]. 
21 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. s. 45-46. 
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- Stupňovitá progrese – stanoví se několik pásem výše důchodu poplatníka a pro 

každé pásmo je stanovena jiná sazba daně.   

- Klouzavá progrese – v praxi se s ní setkáváme nejčastěji. Opět se základ daně 

rozdělí do několika pásem, avšak příslušnou sazbou je zdaněna vždy jen částka, o 

kterou tento základ dané pásmo přesahuje a zbytek se zdaní nižší sazbou.22  

V České republice byla progresivní sazba daně využívána od roku 1993 do roku 2007 

včetně.23 

 

2.5.2  Rovná sazba daně 

Rovná sazba daně představuje systém zdanění, kde jsou všechny subjekty, platící daň, 

zdaněny stejnou výškou sazby daně. Počátkem 80. let 20. století byla zpracována 

myšlenka rovné daně Robertem Hallem a Alvinem Rambushkou v jejich práci „The flat 

tax“ . Jejich koncepce rozděluje příjmy na příjmy právnických osob a fyzických osob a 

sazbu stanoví pro všechny stejnou. Cílem rovné sazby daně je zefektivnění a 

zprůhlednění daňového systému za podmínky stejné výše příjmů státního rozpočtu jako 

pří dani progresivní. 24    

Otázkou však zůstává, zda je rovná sazba daně spravedlivější než progresivní sazba. 

Vzhledem ke snaze zachovat stejnou výši příjmů státního rozpočtu by spravedlnost 

neměla být hledána nejen v její sazbě ale i v omezení nákladů na její výběr. V případě, 

že rovná daň povede ke snížení nákladů na výběr daně, pak ušetří peníze státu tedy 

poplatníků.25 

 

                                                 
22 Sazba daně. Vse.cz [online]. 
23 Příloha 1. 
24 ČIŽÍK, V . Informační studie: Rovná daň  v teorii a praxi. [online].  s. 1-5.  
25 SCHWARZ, J. Rovná daň a dopady jejího zavedení v zemích střední a východní 

Evropy. Libinst.cz [online]. s. 18.  
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2.6  Negativní daň z příjmů fyzických osob 

Negativní daň spočívá v tom, že pokud poplatník nedosáhne určité výše výdělku, má 

nárok na negativní daň. Tento systém má sloužit jako podpora pracovního úsilí u 

poplatníků pobírající nejnižší důchody. Jelikož nízký výdělek není motivující vzhledem 

k sociálním dávkám. 26 Příjem poplatníka se tedy skládá jak z vlastního příjmu, tak 

z transferu od státu. Stát tedy může regulovat nezaměstnanost, jak výší transferů, tak 

výší garantovaného důchodu. Její zavedení však vyžaduje zásadní reformu daňového 

systému a systému vyplácení sociálních dávek. Také vyžaduje průběžné analýzy a tímto 

se zavedení stává problematické.27 

Jako jistou formu negativní daně lze v České republice chápat možnost využití slevy na 

dítě uvedené v § 335c ZDP jako daňového bonusu.28 

 

2.7 Nominální vs. efektivní sazba daně z příjmů FO ze závislé činnosti 

Efektivní sazba daně je procentní podíl daňové povinnosti a hrubého důchodu 

poplatníka.29 I přes rovnou sazbu daně používanou v České republice se v současnosti 

pohybuje efektivní sazba daně, díky slevám na dani a odčitatelným položkám, od 0%, u 

minimálních příjmů, do cirka 22% u příjmů přesahujících maximální vyměřovací základ 

pro sociální pojištění. Poplatník s minimální mzdou tudíž fakticky neodvede žádnou 

daň, naopak poplatník, jehož příjem přesahuje maximální vyměřovací základ pro 

sociální a zdravotní pojištění odvede maximálně cirka 22%, v závislosti na uplatněných 

odčitatelných položkách a slevách na dani, ze svého výdělku do veřejných rozpočtů. 

Solidární zvýšení daně, účinné od roku 2013, rozdíl mezi efektivní a nominální sazbou 

daně z příjmů FO u jednotlivých poplatníků, dále jen prohlubuje.30 

                                                 
26 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. s. 179.  
27 ŠIROKÝ, J., a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. s. 133-136.  
28 Příloha 2. 
29 ŠIROKÝ, J., a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. s. 126. 
30 GOLA, P., Miliónový příjem a daň z příjmu. FinExpert.cz [online]. 
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Nominální sazba daně v České republice je v současnosti stanovena na 15% dle § 16 

ZDP. Dále je od 1. 1. 2013 zavedeno solidární zvýšení daně, upraveno v § 16a ZDP, 

jehož nominální sazba činí 7% ze základu přesahující 48 – násobek průměrné měsíční 

mzdy poplatníků.31 

 

2.8 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti v Evropské unii  

O výši a formě sazby daně z příjmů ze závislé činnosti rozhodují jednotlivé státy 

Evropské unie samostatně. Tato rozhodnutí jsou pouze orgány Evropské unie sledována 

a posuzována jak tato rozhodnutí působí na Evropskou unii jako celek a zda jsou vůči ní 

spravedlivá.32 

 

Modrá – země s rovnou sazbou daně, červená – země s jinou sazbou daně.  

Obrázek 2 Daně v Evropě33 

 

Ve většině zemí je zavedena progresivní sazba daně. Zdanění poplatníků se v různých 

zemích Evropské unie až enormně liší, ať mají státy zavedenou progresivní či rovnou 

sazbu daně. Např.: Estonsko má zavedenou rovnou sazbu daně 21% a efektivní sazba 

                                                 
31 Zákon č. 586/1992 Sb.  
32 Daně: Kdo rozhoduje o výši daní?. Europa.cz  [online]. 
33 MACH, P. Rovnou daň má už půlka Evropy. EUportal.cz  [online]. 
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daně se pohybuje okolo 20% což je téměř neznatelný rozdíl. Naopak ve Francii je 

zavedena progresivní sazba daně v rozsahu od 5,5% do 45%, avšak při příjmu cca 1 

milion Kč (tedy necelých 39 000 Euro) je efektivní zdanění, pohybující se okolo 15%, 

tedy dokonce nižší než v České republice. Jako o kompromisu mezi progresivní a 

rovnou sazbou daně z příjmů můžeme považovat systém zavedený v Irsku, kde jsou 

zavedeny pouze dvě pásma a tudíž i dvě sazby zdanění 20% a 41%. Efektivní sazba 

daně se při miliónovém příjmu za rok pohybuje okolo 18%, a tudíž je téměř srovnatelná 

s Českou republikou. 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 GOLA, P., Miliónový příjem a daň z příjmu. FinExpert.cz [online]. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část práce je zaměřena na popis a zhodnocení vývoje zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti v České republice od roku 1993 po změny plánované pro rok 2015.  

 

3.1 Nejvýznamnější změny daně z příjmů FO ze závislé činnosti od 

roku 1993 

V následující kapitole jsou nastíněny ty nejpodstatnější reformy ZDP z hlediska 

zdaňování FO ze závislé činnosti. Ke změnám a drobným úpravám v zákoně dochází 

prakticky každý rok, někdy i několikrát v roce, avšak zde je přehled těch 

nejvýznamnějších z nich. 

 

3.1.1  Daňová reforma v roce 1993 

Od 1. 1. 1993 byla v České republice zavedena nová daňová soustava, jako reakce na 

vznik samostatné České republiky. Tato daňová reforma si kladla za cíl: 

- sjednocení pravidel pro výpočet základu daně, konstrukce a použití sazeb daní pro 

všechny subjekty, 

- posílení principu spravedlnosti, 

- zavedení daně z přidané hodnoty, 

- využití univerzálních typů daní, 

- postupné snižování daňové kvóty, 

- omezení daňových úlev a osvobození, 

- snížení administrativní náročnosti na výběr daní, 

- omezení možností daňových úniků, 

- přiblížení konstrukce daní a daňového zatížení stavu v zemích Evropské unie.35  

                                                 
35 PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 2005. s. 295-297. 
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Jednalo se o naprosto zásadní reformu. Některé z cílů nebyly nakonec naplněny, avšak 

postavily základ pro současný systém. Zásadní byla příprava systému na vstup do 

Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004. Tento navrhovaný systém měl hodně 

daleko k dokonalosti, a tudíž byl hned tentýž rok novelizován, často se zpětnou 

účinností.36 

 

3.1.2 Daňová reforma v roce 2007 a zavedení rovné sazby daně 

Tato reforma vešla v účinnosti od 1. 1. 2008 a na dani z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti se projevila následovně: 

- rozšíření základu daně na tzv. superhrubou mzdu, 

- zavedení rovné sazby daně, 

- snížení nominální sazby a  

- zavedení maximálních vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.37  

V roce 2011 došlo k další významné změně, která se dotkla daně z příjmů FO ze závislé 

činnosti. V tomto roce vešel v účinnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. S tímto byl 

zrušen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 VANČUROVÁ, A., Daňové reformy ČR. Kdpcr.cz  [online]. 
37 Tamtéž. 
38 Zákon č. 280/2009 Sb. 
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Tabulka 2 Výhody a nevýhody reformy v roce 200739 

Výhody Nevýhody 

snížení daňové progrese 
reformu nesla na svých bedrech 

střední třída 

daňová úleva pro nízkopříjmové 

skupiny poplatníků 

nedošlo ke zjednodušení správy a 

výběru daní 

velká daňová úleva pro 

vysokopříjmové skupiny poplatníků 

superhrubá mzda je velice 

nestandardní řešení 

bylo předpokládáno, že stropy na 

pojistném mohou učinit republiku 

atraktivnější pro vysokopříjmové 

poplatníky 

zvýhodnění rodin s dětmi 

 

 

3.1.3 Zavedení solidární daně v roce 2013 

Vlivem vývoje ekonomiky a změny politického smýšlení a v České republice 

v posledních letech byla v roce 2013 zavedena solidární daň z příjmů, se kterou je 

prozatím počítáno pouze do roku 2015. Rozpočtové určení daně z příjmů FO bylo 

upraveno tak, aby toto navýšení bylo příjmem státního rozpočtu. Koncepce solidární 

daně je upravena v novele zákona z roku 2012 s účinností od 1. 1. 2013 následovně.40 

Jak stanoví zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v 

souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů ze dne 19. prosince 2012: 

 „§ 16a Solidární zvýšení daně 

(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně. 

                                                 
39 Vlastní zpracování dle: Daňová reforma 2007: Hlavní výhody a nevýhody. Ipoint.cz  

[online].  
40 Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Businessinfo.cz [online]. 



29 
 

(2) 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.“.“ 41 

 

3.2  Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 

roku 1993 

Od rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku v roce 1993 byla v  

České republice zavedena progresivní sazba daňě z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Tato forma zdanění platila do roku 2007, kdy byla provedena reforma a jejímž 

výsledkem bylo zavedení rovné sazby daně. V roce 2013 proběhla další závažnější 

změna týkající se koncepce sazby, byla zavedena tzv. solidární daň, se kterou je 

v současnosti počítáno do konce zdaňovacího období roku 2015. Od roku 2015 má být 

uvedena v účinnost další výrazná změna, a sice zrušení superhrubé mzdy jako základu 

daně a zvýšení nominální sazby daně z 15% na 19%. 

 

3.2.1 Progresivní sazba daně fyzických osob ze závislé činnosti v České republice 

do roku 2007 

V roce 1993 bylo v zákoně ustanoveno šest pásem, do kterých byly rozděleny příjmy 

poplatníků dle jejich výše. Daň v prvním pásmu činila 15% a to z příjmů do 60 000 Kč. 

V šestém pásmu činila daň 367 200 Kč a k tomu 47% z příjmu přesahující částku 

1 080 000 Kč. V následujících letech 1994 a 1995 došlo pouze ke snížení sazby daně 

v posledním pásmu nejprve ze 47% na 44% v roce 1994 a dále o další procento v roce 

1995. 
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 V roce 1996 mino úpravy jednotlivých částek v pásmech, došlo k mnohem podstatnější 

změně, a sice ke změně počtu jednotlivých pásem. Nově bylo zavedeno pouze pět 

pásem, odstraněním šestého pásma, do kterých byly rozděleny příjmy poplatníků.  

Do roku 2000 docházelo pouze ke změnám rozdělení příjmů poplatníka v jednotlivých 

pásmech. V roce 2000 došlo opět k redukci pásem, tentokrát na čtyři. 

 Posléze už došlo k významnější směně pouze v roce 2006, kdy došlo ke změně 

procentních sazeb v prvních dvou pásmech a to sice na 12% v prvním pásmu a 19% 

v druhém pásmu.  

 

3.2.2 Rovná sazba daně z příjmů fyzických osob do roku 2013 

V roce 2007 proběhla novelizace zákona s účinností od 1. 1. 2008. Touto novelizací 

byla zrušena progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob a zavedena rovná sazba 

daně. Byl stanoven institut tzv. superhrubé mzdy, která zahrnuje hrubou mzdu 

poplatníka a částku zaplacenou na zdravotním a sociálním pojištění poplatníka jeho 

zaměstnavatelem. Nominální sazba daně byla stanovena na 15%.  

 

3.2.3 Solidární daň z příjmů fyzických osob do roku 2015 

Od roku 2013 je v České republice navíc k současné sazbě daně z příjmů zavedena i tzv. 

solidární daň, jejíž sazba činí 7%, a vypočítává se z částky přesahující  48 - násobek 

průměrné měsíční mzdy stanovené dle zákona upravujícího pojistné na sociální 

zabezpečení. Solidární navýšení daně je poplatník povinen odvézt i při platbě záloh na 

daň z příjmů FO v případě, že jeho příjem přesáhne v daném měsíci 4 – násobek 

průměrné měsíční mzdy. 

Toto solidární zvýšení je upraveno v paragrafu 16a ZDP, který pozbývá platnosti         

1.1.2016.42 
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3.2.4 Změny plánované od roku 2015 

Od roku 2015 má být uvedena v účinnost další podstatná změna ZDP z hlediska 

zdaňování FO ze závislé činnosti, a sice zrušení superhrubé mzdy. Základem daně tedy 

bude hrubá mzda snížená o položky uvedené v § 15 ZDP zaokrouhlená na celá sta dolů. 

V návaznosti na toto opatření bude taktéž navýšena sazba daně na 19%. Solidární daň 

zůstane v účinnosti ve stejném znění jako v předchozích letech jelikož, jak již bylo 

uvedeno § 16a, ve kterém je upravena, pozbývá platnosti až 1. 1. 2016.43  

 

3.3 Algoritmus výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti 

Z hlediska změn algoritmu výpočtu daně jsou zásadní novelizace zákona účinné 

v letech 2008, 2013 a 2015. V následující kapitole jsou přiblíženy jednotlivé systémy 

algoritmů výpočtu daně z příjmů FO ze závislé činnosti využívané od roku 1993 po 

plánované  

 

3.3.1 Algoritmus výpočtu daně v letech 1993-2007 

Jak již bylo několikrát zmíněno, v těchto letech se v České republice používal systém 

klouzavé progrese. Základem daně pro výpočet daně samotné nebyl pouze příjem 

poplatníka osvobozený od nezdanitelného základu daně. Od příjmu bylo třeba odečíst i 

částky, které poplatník odvedl ze svého příjmu na sociálním a zdravotním pojištění. 

Teprve po zaokrouhlení na celá sta dolů bylo možno zařazením příjmu do příslušného 

pásma stanovit daň, kterou poplatník, popřípadě jeho zaměstnavatel, odvedl 

příslušnému finančnímu úřadu. Od roku 2005 byla jedna z položek zařazených v § 15 

ZDP označená jako sleva na dani a přesunuta do nového § 34c. Další část položek je 

následovala rok po té a byla přesunuta do § 35ba. Tyto položky byly taktéž označeny 

jako slevy na dani a bylo je možno uplatnit až na vypočítané dani.  

                                                 
43 Zákon č. 586/1992 Sb.  
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Tabulka 3 Algoritmus výpočtu daně v letech 1993-200744 

Hrubá mzda poplatníka 

- sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem 

- nezdanitelná část základu daně 

zaokrouhlení na celá sta dolů 

= základ daně 

aplikace příslušné daňové sazby dle pásma 

= daň 

- slevy na dani (v účinnosti od roku 2005 a 2006) 

= Výsledná daňová povinnost 

 

 

3.3.2 Algoritmus výpočtu daně v letech 2008 – 2012 

Vlivem novelizace z roku 2007 nedošlo pouze ke změně progresivní sazby daně na 

rovnou sazbu, ale i k podstatné změně ve způsobu výpočtu daně. Byl zaveden systém 

superhrubé mzdy, kdy je mzda poplatníka vynásobena koeficientem 1,34. Tento 

koeficient zahrnuje sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem za 

zaměstnance. Dále už je algoritmus výpočtu téměř totožný jako v předchozích letech.  
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Tabulka 4 Algoritmus výpočtu daně v letech 2008 - 201245 

Hrubá mzda poplatníka 

*1,34 

= superhrubá mzda 

- nezdanitelná část základu daně 

zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 

= Základ daně 

*0,15 

= daň 

- slevy na dani 

= Výsledná daňová povinnost 

 

 

3.3.3 Algoritmus výpočtu daně v letech 2013 – 2014 

V těchto letech došlo ke změně, která se dotkla pouze FO dosahujících příjmů 

přesahujících 48-násobek průměrné měsíční mzdy. U poplatníků jejichž příjmy 

nedosahují této výše se na výpočtu výsledné daňové povinnosti, proti předchozím letem, 

nic nemění. Změna nastává, až poplatník tento limit přesáhne. V tomto případě, se 

částka nad tento limit ještě dodatečně zdaní 7%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb. 
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Tabulka 5 Algoritmus výpočtu daně v letech 2013 - 201446 

Hrubá mzda poplatníka 

Hrubá mzda poplatníka =  mzda 

přesahující 48 - násobek průměrné 

měsíční mzdy 

*1,34 *1,34 

= superhrubá mzda = superhrubá mzda 

- nezdanitelná část základu daně - nezdanitelná část základu daně 

Zaokrouhlení na celé stokoruny 

nahoru 

Zaokrouhlení na celé stokoruny 

nahoru 

= základ daně = základ daně 

*0,15 

*0,15 

+ 0,07 * částka přesahující 48 - 

násobek průměrné měsíční mzdy 

= daň = daň 

- slevy na dani - slevy na dani 

= výsledná daňová povinnost = výsledná daňová povinnost 

 

 

3.3.4 Algoritmus výpočtu daně plánovaný od roku 2015 

Od roku 2015 má byt ustanoveno zrušení superhrubé mzdy jako základu daně pro 

výpočet daně z příjmů FO. Jako základ daně má být stanovena hrubá mzda snížená o 

položky zařazené v § 15 ZDP. Dále je plánováno zvýšení nominální sazby daně na 

19%. Z hlediska solidárního zvýšení daně se pro rok 2015 prozatím nic nemění, § 16a, 

kde je toto solidární zvýšení upraveno, pozbývá platnosti až k 1. 1. 2016.  

 

 

 

 
                                                 
46 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb. 
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Tabulka 6 Algoritmus výpočtu daně od roku 201547 

Hrubá mzda poplatníka 

Hrubá mzda poplatníka =  mzda 

přesahující 48 - násobek průměrné 

měsíční mzdy 

- nezdanitelná část základu daně - nezdanitelná část základu daně 

zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 

= základ daně = základ daně 

*0,19 

*0,19 

+ 0,07 * částka přesahující 48 - 

násobek průměrné měsíční mzdy 

= daň = daň 

- slevy na dani - slevy na dani 

= Výsledná daňová povinnost = Výsledná daňová povinnost 

 

 

3.4 Společné zdanění manželů 

V letech 2005-2007 bylo možno využít k daňové optimalizaci společné zdanění 

manželů. Toto mohli využít manželé, kteří vychovávali ve společné domácnosti alespoň 

jedno dítě. Tyto podmínky musely být splněny nejpozději v poslední zdaňovací den. 

Společného zdanění manželů mohli využít i v případě, že jeden z nich během 

zdaňovacího období nedosáhl žádných příjmů. V případě, že byl jeden z manželů 

daňovým nerezidentem, bylo možno využít společné zdanění jen v případě, že v součtu 

příjmy ze zdrojů na území České republiky tvořily více jak 90% všech příjmů. 

Společného zdanění nemohli manželé využít v případech kdy alespoň jeden z manželů: 

- měl stanovenou daň paušální částkou dle § 7a, 

- musel stanovit minimální základ daně dle § 7c, 

- uplatňoval způsob výpočtu daně dle § 13 a § 14, 

                                                 
47 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb. 
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- uplatňoval slevu na dani dle § 35a nebo § 35b, nebo 

- měl povinnost uplatnit postup v § 38gb.48 

Daň se vypočítávala formou součtu základů daně obou manželů, po sečtení byla 

výsledná částka vydělena dvěma. Z nového základu daně si vypočetl výslednou 

daňovou povinnost každý z manželů již sám dle klasického algoritmu.49 

 

3.5 Slevy na dani a jejich vývoj 

Současné slevy na dani byly dříve upraveny jako nezdanitelná část základu daně v § 15 

ZDP. Novelizací byla nejprve od roku 2005 přesunuta sleva na dítě do samostatného § 

35c a o rok později byly i v další, současnosti využívané slevy, přesunuty z § 15 do § 

35ba. 

 

Sleva na poplatníka 

Do roku 2005 byla tato sleva upravena jako nezdanitelná část základu daně a až 

novelizací zákona bylo možno danou částku uplatnit jako slevu na dani. Základní 

nezdanitelná část v roce 1993 činila 20 400 Kč a postupně rostla až do roku 2005, kdy 

činila 38 040Kč. Od roku 2006, vlivem novelizace zákona, byla tato nezdanitelná část 

základu daně transformována do slevy na dani. V roce 2006 tato sleva činila 7200 Kč. 

Od roku 2008 činí sleva na poplatníka 24840 Kč s výjimkou roku 2011, kdy stát 

snížením této slevy řešil pokrytí nadstandardních výdajů na pomoc po povodních, které 

zasáhly Českou republiku. Do roku 2014 si tuto slevu mohli uplatnit všichni poplatníci 

bez výjimky. Od roku 2015 je plánováno jisté omezení. Poplatník, jehož příjem bude 

podléhat solidárnímu navýšení daně, si tuto slevu nebude moci uplatnit.50 

                                                 
48 Zákon č. 586/1992 Sb. 
49 GOLA, P., Je výhodnější sleva na manželku nebo společné zdanění manželů?. 

Finance.cz [online]. 
50 Příloha 3, Příloha 4. 
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Sleva na druhého z manželů 

Obdobně jako sleva na poplatníka byla sleva na druhého z manželů do roku 2006 

upravena v paragrafu 15 jako nezdanitelná část základu daně. Příslušnou částku bylo 

možno uplatnit pouze v případě, že druhý z manželů nedosáhl státem stanoveného 

ročního příjmů. Od roku 1995 je možno, v případě, že je druhý z manželů držitelem 

průkazu ZTP/P, uplatnit dvojnásobek dané roční částky. Od roku 2008 je možno 

uplatnit 28 480Kč v případě, že druhý z manželů nedosáhl ročního příjmů 68 000Kč.51 

 

Sleva na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti 

Tato sleva byla taktéž dříve upravena jako nezdanitelná část základu daně. Avšak jako 

sleva na dani byla příslušná částka ustanovena již od roku 2005, tudíž o rok dříve než 

zbylá část slev. V roce 1993 bylo možno uplatnit částku 10 800 Kč maximálně na 4 

děti. V dalších letech byl počet uplatněných dětí neomezen. Od roku 1994 bylo možno 

uplatnit dvojnásobnou částku na jedno dítě, v případě, že bylo držitelem průkazu ZTP/P. 

Jako slevu na dani je možno uplatnit příslušnou částku i ve formě daňového bonusu 

avšak do státem stanoveného limitu na příslušný rok a to od roku 2006. Je to jediná 

sleva na dani, kterou je možno jako daňový bonus uplatnit. Na rozdíl od ostatních slev 

je tato jako jediná upravena v paragrafu 35c.52  

 

Sleva na invaliditu 

V roce 1994 bylo možno uplatnit příslušné částky pouze ve dvou stupních invalidity. Až 

v roce 1995 byl přidán i třetí, nejzávažnější, stupeň. Od roku 2006 je i tyto částky 

možno uplatnit jako slevu na dani zařazenou v paragrafu 335ba.  Od roku 2008 jsou 

slevy následovné:  

- invalidita I. stupně – 2 520Kč, 

                                                 
51 Příloha 3, Příloha 4. 
52 Tamtéž. 
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- invalidita II. stupně – 5 040Kč, 

- invalidita III. stupně – 16 140Kč.53 

 

Sleva na studenta 

Možnost uplatnit danou částku jako student je až od roku 1994. Uplatnit dané 

zvýhodnění může pouze poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání 

do státem stanoveného věku. V současné době je možno si uplatnit částku 4 020Kč.54 

 

3.6 Vývoj nezdanitelné části základu daně 

Jak již bylo uvedeno výše, částky, možné uplatnit jako nezdanitelná část základu daně 

jsou upraveny v paragrafu 15 ZDP.  

 

Životní pojišt ění 

Od roku 2001 je možno uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně i částku 

zaplacenou na příspěvcích na životní pojištění poplatníka. Nejvýše je však možno 

uplatnit 12 000 Kč ročně.55  

 

Penzijní připojištění 

Od roku 2000 je možno odečíst částku zaplacenou na příspěvcích na penzijní 

připojištění. Do roku 2012 bylo možno odečíst částku v maximální výši 12 000 Kč po 

odečtení 6000 Kč, což byla hodnota maximálního příspěvku zaplaceného již 

                                                 
53 Příloha 3, Příloha 4. 
54 Tamtéž. 
55 Zákon č. 586/1992 Sb.  
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poplatníkovi státem během roku. Od roku 2013 hodnota těchto příspěvků stoupla, tudíž 

je možno odečíst částku 12 000 Kč, ale až po odečtení 12 000 Kč. Poplatník si 

v současné době musí platit více jak 1000 Kč měsíčně aby mohl uplatnit toto daňové 

zvýhodnění.56  

 

Dary 

Od roku 1993 je možno taktéž uplatnit jako nezdanitelný základ daně i dary. Minimálně 

2% ze základu daně nebo 1 000 Kč. Maximálně je možno uplatnit 10% ze základu daně. 

Od roku 1998 je za dar v hodnotě 2 000Kč považováno jedno darování krve. Od roku 

2014 je možno uplatnit nově maximálně 15% ze základu daně.57 

 

Úroky z hypotéky: 

Od roku 1998 je možno uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně i úroky zaplacené 

z hypotéky v daném kalendářním roce. Je možno uplatnit maximálně 300 000 ročně.58  

 

Příspěvky odborovým organizacím: 

V roce 2004 byla do paragrafu 15 ZDP zařazena další položka daňové optimalizace. 

Poplatník si může odečíst částku zaplacenou odborové organizaci jako členský 

příspěvek. Takto si může uplatnit částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů dle 

paragrafu 6 ZDP. Maximálně si však poplatník může uplatnit částku do výše 3 000Kč.59 

 

                                                 
56 Zákon č. 586/1992 Sb.  
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
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Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání: 

K položkám paragrafu 15 přibyla v roce 2007 další, a sice možnost si odečíst úhradu za 

zkoušky ověřující další vzdělávání poplatníka dle zákona o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání. Tyto úhrady je možno odečíst pouze v případě, že je 

nezaplatil zaměstnavatel nebo si je poplatník neuplatnil jako výdaj dle paragrafu 24 

ZDP. Nejvýše si však poplatník může uplatnit částku 10 000Kč. Poplatník se 

zdravotním postižením si může uplatnit maximálně částku 13 000Kč a poplatník 

s těžším zdravotním postižením až 15 000Kč.60  

 

3.7 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 

Z hlediska posouzení vývoje zdaňování FO ze závisle činnosti je třeba i zmínit jak se na 

čistém příjmu poplatníka promítly i změny na platbách sociálního a zdravotního 

pojištění.  

- odvody na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení, 

- odvody na zdravotním pojištění upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění.  

Sazba pojistného na zdravotní pojištění se v letech 1993-2014 činila 4,5%. Až v roce 

2015 je plánováno navýšení na 6,5%.61 

V následující tabulce je možno vidět, že od roku 1993 má sazba na sociálním pojištění 

zaměstnance klesající tendenci. Z původních 9% klesla k současným 6,5%. Jedná se 

sice pouze o úsporu 2,5% avšak na výsledné čisté mzdě poplatníka se toto projeví 

značně.  

 

 
                                                 
60 Zákon č. 586/1992 Sb.  
61 Zákon č. 593/1992 Sb.  
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Tabulka 7 Vývoj sazby sociálního pojištění za zaměstnance62 

Účinnost od roku 1993 1994 1996 2004 2009 2010 

Sazba pojistného 

za zaměstnance 

(%)  

9 8,75 8 8 6,5 6,5 

 

Z výše uvedeného je patrné, že od roku 1993 docházelo z hlediska odvodů na sociálním 

a zdravotním pojištění k jisté úspoře poplatníků. V roce 1993 odvedl poplatník 

dodatečně, vedle daně z příjmů FO, ještě 13,5% navíc. V současné době odvede 

poplatník 11% a od roku 2015 je v plánu aby poplatník z příjmů odvedl v úhrnu 13%. 

Závěrem je teda možno říct, že poplatníci vedle daně z příjmů odvedou podstatnou 

částku ze své mzdy na platbách pojistného a to se samozřejmě projeví na čisté mzdě 

poplatníka.  

 

3.7.1 Maximální vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění 

Maximální vyměřovací základ je třeba v této práci zmínit z jednoho podstatného 

důvodu, a sice že ovlivňují již samotný základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti.  

Do roku 2007 maximální vyměřovací základ na sociálním a zdravotním pojištění 

existoval pouze pro osoby samostatně výdělečně činné. Až v roce 2008, společně se 

zavedení rovné sazby daně, byl zaveden i pro zaměstnance. Na zdravotním pojištění byl 

od roku 2008 ve výši 48–násobků průměrné měsíční mzdy. V roce 2010 došlo 

k navýšené tohoto stropu na 72–násobek průměrné měsíční mzdy. Od roku 2013, 

                                                 
62 Vlastní zpracování dle: WEBEROVÁ, J., Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu 

časového vývoje. Vse.cz [online]. 
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vlivem potřeby navýšit příjmy zdravotních pojišťoven, byl tento základ u zdravotního 

pojištění úplně zrušen.63  

U sociálního pojištění byl maximální vyměřovací základ v roce 2008 stanoven na 48–

násobek průměrné měsíční mzdy. Od roku 2010 došlo, společně se zdravotním 

pojištěním, k navýšení stropu na 72 – násobek průměrné měsíční mzdy. Od roku 2012 

se tento strop zase snížil na 48 – násobek průměrné měsíční mzdy.64 

 

3.8 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Na závěr této části práce je třeba zmínit i fakt, že příjmů ze závislé činnosti lze 

dosahovat i na základě jiných smluv než je klasická smlouva o pracovním poměru. 

V následující kapitole bude ukázáno, jak se tyto jednotlivé smlouvy projeví i z hlediska 

daňového. Tyto dohody jsou upraveny v § 74 – 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce (dále jen zákoník práce). 

 

3.8.1 Dohoda o provedení práce 

Od ledna roku 2014 došlo k mnoha změnám. V současnosti je možno tuto dohodu 

uzavřít v rozsahu maximálně 300 hodin ročně. Zaměstnanec tuto dohodu může uzavřít u 

libovolného počtu zaměstnavatelů. Tuto dohodu nelze uzavřít ústně, ale musí být 

zpracována písemně.65  

Je stanoven limit výdělku 10 000 Kč měsíčně. Dále bude vysvětleno, jak se tento limit 

projevuje. 

 
                                                 
63 ŠPELINA, M., Zrušení stropů zdravotního pojištění zvýší odvody zaměstnavatelů. 

Byznysplac.cz [online]. 
64 SOVOVÁ, E., Stropy na sociální pojištění nejsou bez chyb. Peníze.cz [online]., 

KRÁKOROVÁ, I., JASENOVICOVÁ, Z., Maximální výše vyměřovacího základu 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2012 je již známa. CFOworld.cz 

[online]. 
65 Zákon č. 262/2006 Sb. 
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Výdělek do 10 000 Kč měsíčně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani 

Za tohoto zaměstnance zaměstnavatel neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. 

Zaměstnanec platí sociální pojištění pouze v případě, že má u jednoho zaměstnavatele 

více smluv, které v úhrnu přesáhnou tento limit. Zdravotní pojištění se z jeho příjmu 

neodvádí, povinností zaměstnance je přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako osoba bez 

zdanitelných příjmů a toto pojistné zaplatit sám. V případě, že zaměstnanec nepodepíše 

prohlášení k dani, zaměstnavatel provede daň formou srážky ve výši 15%. V případě, že 

zaměstnanec měl během tohoto roku nízké příjmy, a tuto skutečnost uvede v daňovém 

přiznání, které si podá nejdéle do 30. 3., finanční úřad mu daň vybranou srážkou vrátí.66  

 

Výdělek nad 10 000 Kč měsíčně nebo poplatník podepsal prohlášení k dani 

Následující podmínky platí i pro poplatníky, kteří sice nedosahují výše uvedeného 

limitu, avšak podepsali prohlášení k dani. V těchto případech platí zaměstnavatel i 

zaměstnanec sociální i zdravotní pojištění klasicky jako u klasického pracovního 

poměru. Daň se odvádí taktéž klasicky formou 15% zálohy na daň. V případě, že 

poplatník podepsat prohlášení může uplatnit na této záloze slevu na poplatníka.67  

 

3.8.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Tato dohoda lze uzavřít pouze v případě, že pracovní doba nepřesáhne polovinu 

zákonem stanovené pracovní doby. Musí být sepsána písemně. Je – li dohoda sepsána 

na odměnu nižší, než je 2 500 Kč měsíčně, zaměstnanec nemusí platit sociální a 

zdravotní pojištění. V případě, že je odměna sepsána na vyšší částku pojištění se musí 

platit i v případě, že výše daného limitu nedosáhne. Daň se odvádí stejně jako u 

                                                 
66 KONEČNÁ, J., Dohoda o provedení práce. Jakpodnikat.cz [online]., Zákon č. 

586/1992 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb.  
67 Tamtéž. 
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klasického pracovního poměru ve formě záloh. V případě, že zaměstnanec podepíše 

prohlášení k dani má nárok na slevu na poplatníka.68  

 

3.9 Shrnutí 

Úkolem analytické části bylo přiblížit vývoj zdaňování fyzických osob ze závislé 

činnosti od roku 1993 po současnost. Jak bylo ukázáno, zdaňování fyzických osob 

prošlo během let mnohými změnami. Nejvýznamnější z nich byly přiblíženy 

v jednotlivých kapitolách.  

Od roku 2008 v České republice nahradila rovná sazba daně sazbu progresivní. 

V současnosti je zaveden systém rovné daně v kombinaci se solidárním zvýšením daně. 

Rovná sazba daně ve své podstatě, tak jak byla původně stanovena svými tvůrci R. 

Hallem a A. Rambushkou, znamená zdanění všech poplatníků stejnou měrou. V České 

republice je sice zavedena rovná sazba daně, avšak v konečném důsledku nejde o 

rovnou daň, jelikož je zde byl zaveden systém slev na dani, odčitatelných položek, a 

stropy na sociálním a zdravotním pojištění.  

V roce 2013, kdy byla zavedena solidární daň už o dani z příjmů už vůbec nelze hovořit 

jako o dani rovné. Je třeba tedy poukázat na to, že se ať již se nominální sazba vlivem 

politických i ekonomických změn v České republice měnila velmi podstatným 

způsobem, progresivní zdanění vlivem slev na dani a nezdanitelného základu daně, de 

facto i nadále zůstalo po celou dobu.   

 

 

                                                 
68 KONEČNÁ, J., Dohoda o pracovní činnosti. Jakpodnikat.cz [online]., Zákon č. 

586/1992 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části je na modelových poplatnících demonstrován vývoj zdaňování 

fyzických osob ze závislé činnosti. Dále je pro větší přehlednost provedeno porovnání 

efektivní sazby daně. Bude zde provedeno porovnání 4 poplatníků v následujících 

letech: 

- 2007 – rok, kdy byla naposledy účinná progresivní sazba daně. Tento rok byl 

vybrán z důvodu, že už byly slevy na dani v koncepci, jak je známe nyní. Tento 

rok, prozatím ještě nebyly v platnosti stropy pro výpočet sociálního a 

zdravotního pojištění. Sazba sociálního pojištění za zaměstnance činila 8% a u 

zdravotního pojištění činila 4,5% z hrubé mzdy poplatníka.  

- 2012 – rok, kdy byla v účinnosti rovná sazba daně avšak ještě ne solidární 

zvýšení daně.  Tento rok činil strop pro výpočet sociálního pojištění 

1 206 576Kč a sazba činila 6,5% z hrubé mzdy poplatníka. Pro zdravotní 

pojištění činil strop 1 809 864 Kč a sazba činila 4,5%. 

- 2014 – rok, kdy bylo uvedeno v účinnost solidární zvýšení daně dle paragrafu 

16a ZDP. Strop pro výpočet zdravotního pojištění byl zrušen v roce 2013, avšak 

sazba zůstala stejná, strop pro výpočet sociálního pojištění byl zvýšen na 

1 245 216 Kč a sazba taktéž zůstala stejná jako v předchozích letech.  

- 2015 – rok, kdy je plánováno zrušení superhrubé mzdy a zvýšené nominální 

sazby daně na 19%. Pro tento rok je plánováno navýšení sazby pro výpočet 

zdravotního pojištění na 6,5%. Sazba sociálního pojištění zůstává stejná.  Stop 

budeme pro tuto práci uvažovat ve stejné výši jako předchozí rok.  

Vymezení modelových poplatníků je následující:  

- Poplatník A: Svobodný a bezdětný. Tento poplatník byl vybrán z důvodu, že 

v dnešní době se vstoupení do manželského sňatku mladými lidmi odkládá déle 

než v minulosti.69  

                                                 
69 Dle statistiky Českého statistického úřadu byl v roce 1989 průměrný věk ženichů 24,6 

a nevěst 21,8 let. V roce 2012 činil tento věk u ženichů 32,3 a u nevěst 29,6 let.  
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- Poplatník B: Svobodný mající v péči jedno dítě. Situace tohoto poplatníka byla 

namodelována z důvodu, že v České republice žije spousta svobodných či 

rozvedených lidí vyživující nezletilé dítě.70  

- Poplatník C: Ženatý mající jedno dítě. Manželka je v současnosti na mateřské 

dovolené a tudíž nedosahuje příjmů, stanovených zákonem pro uplatnění slevy 

na druhého z manželů. Situace mladých rodin je v poslední době velmi aktuální 

téma, proto byl tento poplatník vybrán z hlediska demonstrování daňové 

povinnosti na dani z příjmů FO živitele mladé rodiny.  

Následující vymezené podmínky jsou společné všem poplatníkům uvedeným výše: 

- jsou daňovými rezidenty ČR a jejich příjmy plynou výlučně ze závislé činnosti, 

- žádný z modelových poplatníků nevstoupil do I. ani do II. pilíře důchodového 

připojištění, 

- žádný z poplatníků si neplatí příspěvek na životní pojištění, ani neodvádí ze 

svého příjmu dary, které by si mohl uplatnit dle § 15 ZDP, 

- dále žádný z poplatníků není členem odborové organizace, které by platil 

příspěvky, 

- během zkoumaných let neabsolvovali poplatníci zkoušky ověřující další 

vzdělávání.  

 

4.1 Porovnání poplatníků s minimální mzdou 

V této kapitole bude provedeno porovnání poplatníků s minimální mzdou ve 

stanovených letech. Tento příjem byl určen dle minimální mzdy stanovené zákonem 

v České republice pro rok 2014, tedy 8 500Kč. V ročním úhrnu je tedy mzda 

modelových poplatníků 102 000Kč. 

                                                 
70 Dle statistiky Českého statistického úřadu bylo v roce 2012 rozvedeno 26 402 

manželství a z toho bylo 57,5% s nezletilými dětmi. Dále počet dětí narozených mimo 

manželství činil 43,4% z celkového počtu živě narozených v roce 2012.  
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Tabulka 8 Vývoj zdanění poplatníků s minimální mzdou (Kč)71 

Rok 2007 2012 2014 2015 

Hrubá mzda 102 000 102 000 102 000 102 000 

Sociální pojištění 8 160 6 630 6 630 6 630 

Zdravotní pojišt ění 4 590 4 590 4 590 6 630 

Základ daně 89 200 136 600 136 600 102 000 

Daň 10 704 20 490 20 490 19 380 

Uplatněné slevy 

poplatníka A 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24840 24 840 24 840 

Uplatněné slevy 

poplatníka B 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Uplatněné slevy 

poplatníka C 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Sleva na 

druhého z 

manželů 

4 200 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka A 
3 504 0 0 0 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka B 

Daňový 

bonus 

2 496 

0 0 0 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka C 

Daňový 

bonus 

6 000 

Daňový 

bonus 

13 04 

Daňový 

bonus 

13 04 

Daňový 

bonus 

13 04 

 

                                                 
71 Vlastní zpracování. 
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Jak je možno vidět poplatníci s minimální mzdou v České republice odváděli během let 

téměř žádnou nebo nulovou daň z příjmů FO. U poplatníků s dětmi je možno vidět, že 

se tato skutečnost projeví jako daňový bonus.  

 

4.2 Porovnání poplatníků s průměrným příjmem 

Průměrná mzda pro tento příklad byla stanovena následovně: 

(průměrná měsíční mzda v roce 2013 + průměrná měsíční mzda v roce 2012 + 

průměrná měsíční mzda v roce 2007)/3= 

(25 128 + 25 101 + 20 957)/3  = 23 728,6667 Kč
72 

Pro lepší transparentnost byl tento výsledek zaokrouhlen na celé tisíce dolů a průměrná 

mzda pro výpočet výsledné daňové povinnosti poplatníků stanovena na 23 000Kč 

měsíčně, tedy 276 000Kč ročně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Průměrná mzda pro tuto práci byla vypočítána z let 2007; 2012 a 2013 z důvodu že 

pro roky 2014 a 2015 nebyla ještě průměrná mzda České republice stanovena.  
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Tabulka 9 Vývoj zdanění poplatníků s průměrným příjmem (Kč)73 

Rok 2007 2012 2014 2015 

Hrubá mzda 276 000 276 000 276 000 276 000 

Sociální pojištění 22 080 17 940 17 940 17 940 

Zdravotní pojišt ění 12 420 12 420 12 420 12 420 

Základ daně 241 500 369 800 369 800 276 000 

Daň 47 412 55 470 55 470 52 440 

Uplatněné slevy 

poplatníka A 

Sleva na 

poplatníka 
7 200Kč 24 840 24 840 24 840 

Uplatněné slevy 

poplatníka B 

Sleva na 

poplatníka 
7 200Kč 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000Kč 13 404 13 404 13 404 

Uplatněné slevy 

poplatníka C 

Sleva na 

poplatníka 
7 200Kč 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Sleva na 

druhého z 

manželů 

4 200 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka A 
40 212 30630 30630 27 600 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka B 
34212 17226 17226 14196 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka C 
30 012 

Daňový 

bonus 

7614 

Daňový 

bonus 

7614 

Daňový 

bonus  

10 644 

 

V letech, kdy fungovala progresivní sazba daně, poplatníci dosahující průměrného 

příjmu ze své mzdy odváděli cca1,5 násobek měsíčního příjmu státu na dani. Zvýšení 

slev v průběhu let se na výsledné daňové povinnosti poplatníků promítlo velmi 

                                                 
73 Vlastní zpracování. 
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razantním způsobem. Jak je možno vidět podpora rodin státem z hlediska daňového 

zvýhodnění je poměrně značná. Vlivem zavedení rovné sazby daně a zvýšením slev 

poplatníci, kteří uplatní slevu jak na dítě tak na druhého z manželů obdrží daňový bonus 

od státu. 

 

4.3 Porovnání poplatníků s lehce nadprůměrným příjmem 

Lehce nadprůměrný příjem pro tento modelový příklad byl stanoven následovně. 

Průměrná mzda stanovená pro tuto práci*1,5 = 23 000*1,5 = 34 500Kč. Roční úhrn 

příjmů činí 414 000Kč. Tento příjem se pohybuje na úrovni příjmů manažerů a 

pracovníků na vyšších postech v České republice.74    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Průměrné platy. Projobs.cz [online]. 
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Tabulka 10 Vývoj zdanění poplatníků s lehce nadprůměrným příjmem (Kč)75 

Rok 2007 2012 2014 2015 

Hrubá mzda 414 000 414 000 414 000 414 000 

Sociální pojištění 33 120 26 910 26 910 26 910 

Zdravotní pojišt ění 18 630 18 630 18 630 26 910 

Základ daně 362 200 554 700 554 700 414 000 

Daň 71 132 83 205 83 205 78 660 

Uplatněné slevy 

poplatníka A 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 

Uplatněné slevy 

poplatníka B 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Uplatněné slevy 

poplatníka C 

(Kč) 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 24 840 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Sleva na 

druhého z 

manželů 

4 200 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka A 
63 932 58 365 58 365 53 820 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka B 
57 932 44 961 44 961 40 416 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka C 
53 732 20 121 20 121 15 576 

 

Svobodný poplatník s lehce nadprůměrnou mzdou odvede finančnímu úřadu daň ve výši 

téměř dvouměsíční mzdy. V roce 2007, kdy slevy nebyly v takové výši, jako dnes 

daňová úspora poplatníka nebyla nijak vysoká. Vlivem současné legislativy jsou na tom 

                                                 
75 Vlastní zpracování. 
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nejlépe z hlediska daňových odvodů rodiny s jedním či více dětmi, kdy je manželka na 

mateřské dovolené a nedosahuje státem stanovených příjmů.  

 

4.4 Porovnání poplatníků s nadprůměrným příjmem 

Nadprůměrný příjem poplatníka byl stanoven jako šestinásobek průměrné mzdy 

stanovené pro tuto práci. Tento příjem činí 161 000Kč měsíčně, 1 932 000Kč ročně.  

U tohoto příjmu se projeví stropy na sociálním a zdravotním pojištění, z tohoto důvodu 

byl stanoven v takovéto výši.  
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Tabulka 11 Vývoj zdanění poplatníků s vysoce nadprůměrným příjmem (Kč)76 

Rok 2007 2012 2014 2015 

Hrubá mzda 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 

Sociální pojištění 154 560 78 428 80 940 80 940 

Zdravotní pojišt ění 86 940 81 444 125 580 125 580 

Základ daně 1 690 500 2 396 500 2 417 100 1 932 000 

Daň 496 100 359 400 444 597 415 155 

Uplatněné slevy 

poplatníka A 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 0 

Uplatněné slevy 

poplatníka B 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 0 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Uplatněné slevy 

poplatníka C 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 24 840 24 840 0 

Sleva na dítě 6 000 13 404 13 404 13 404 

Sleva na 

druhého z 

manželů 

4 200 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka A 
489 900 334 560 419 757 415 155 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka B 
483 900 321 156 406 353 401751 

Výsledná daňová povinnost 

poplatníka C 
479 700 296 316 381 513 376911 

 

Zdaňování poplatníků s vysoce nadprůměrnými příjmy prošlo v posledních letech 

velkou změnou. Vlivem zrušení progresivní sazby daně odvedená daň razantně 

poklesla, avšak v roce 2013 bylo zavedeno solidární zvýšení daně. Daň odvedená 

finančnímu úřadu tedy opět stoupla, avšak oproti rokům s progresivní sazbou daně je 

                                                 
76 Vlastní zpracování. 
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zde pořád výrazná úspora. Solidární zvýšení daně je plánováno pouze do konce roku 

2015, v případě, že toto předsevzetí státu zůstane, výsledná daňová povinnost 

poplatníků s vysoce nadprůměrnými příjmy opět poklesne.   

 

4.5 Společné zdanění manželů  

Z porovnávaných let bylo společné zdanění manželů možno využít pouze v roce 2007. 

Z modelových poplatníků se tato skutečnost dotkne pouze poplatníka C. V následující 

tabulce je možno vidět, jak se projeví na výsledné daňové povinnosti poplatníka C 

využití této možnosti.  
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Tabulka 12 Společné zdanění manželů u poplatníka C v roce 2007 (Kč)77 

Příjem poplatníka 102 000 276 000 414 000 1 932 000 

Sociální pojištění 8 160 22 080 33 120 154 560 

Zdravotní pojišt ění 4 590 12 420 18 630 86 940 

Příjem manželky 0 0 0 0 

Společný základ daně 89 200 241 500 362 200 1 690 500 

Základ daně poplatníka 44 600 120 700 181 100 845 200 

Daň 5 304 14 484 25 925 225 692 

Slevy na 

dani 

Sleva na 

poplatníka 
7 200 7 200 7 200 7 200 

Sleva na 

dítě 
6 000 6 000 6 000 6 000 

Výsledná daňová 

povinnost poplatníka 

Daňový 

bonus 

6 000 

1 284 12 725 212 492 

Výsledná daňová 

povinnost manželky 

Daňový 

bonus 

6 000 

7 284 18 725 218 492 

Celková daňová 

povinnost rodiny 

poplatníka 

Daňový 

bonus 

6 000 

8 568 31 450 430 984 

Výsledná daňová 

povinnost poplatníka 

s využitím slevy na 

druhého z manželů 

Daňový 

bonus 

6 000 

30 012 53 732 479 700 

 

Jak je možno vidět, poplatníkovi vznikla v roce 2007 výrazná daňová úspora, využil-li 

společného zdanění manželů.  

V další části práce bude již počítáno s daní, která je vypočtena způsobem společného 

zdanění manželů z důvodu, že každý poplatník se snaží svou výslednou daňovou 
                                                 
77 Vlastní zpracování. 
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povinnost vůči státu minimalizovat. Pro lepší porovnání bude počítáno s daní, jak 

poplatníka, tak jeho manželky v součtu.  

 

4.6 Porovnání čistých mezd poplatníků 

Většina poplatníků, spíše než na sazbu, pozoruje výši čisté mzdy. Spousta zaměstnanců 

v dnešní době netuší, kolik procent odvede ze své mzdy na sociálním či zdravotním 

pojištění, co jsou to slevy na dani či nezdanitelná část základu daně. Většinu poplatníků 

zajímá pouze porovnání hrubé a čisté mzdy. Na toto se zaměří následující kapitola.  

Jak je možno pozorovat z následujících grafů v této kapitole čistá mzda poplatníků 

v průběhu let rostla s výjimkou poplatníků, jejichž příjmy podléhají od roků 2013 

solidárnímu navýšení daně. U těchto poplatníků čistá mzda, oproti předchozím letem 

mírně poklesla.  

 

4.6.1 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatníků s nízkým příjmem 

Jak je možno vidět u poplatníků s minimální mzdou, čistá mzda kolísá okolo hrubé 

mzdy. U poplatníka C, tedy ženatého poplatníka s manželkou na mateřské a jedním 

dítětem, dokonce čistá mzda přesahuje mírně hrubou mzdu. Toto je způsobeno tím, že 

daňový bonus převyšuje i pojistné odvedené na sociálním a zdravotním pojištění.  
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Graf 1 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník

 

4.6.2 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník

Za pozornost v této rovin

uplatňuje na dani z příjm

porytí odvodů na sociálním a zdravotním pojišt

hrubá. 

                                                                                                   

                                                                           

                                                                                                          

 

 

Graf 2 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník
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Graf 3 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník

 

4.6.4 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník

U těchto poplatníků se projeví maximální vym

Tudíž čistá mzda je mnohem vyšší v

stropy neexistovaly. Nejvyšší 

nebylo v platnosti solidární navýšení dan

vyměřovací základ pro zdravotní pojišt

16a ZDP, kde je upraveno solidární zvýšení dan

stoupne. 
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Graf 4 Porovnání čisté a hrubé mzdy poplatník

příjmem81 

 

4.7 Porovnání efektivní sazby dan

Pro porovnání efektivní sazby dan

poplatníka. Nebyl zvolen základ dan

Základ daně v průběhu let prošel mnohými zm
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činnosti byl pro účely této práce modifikován a
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4.7.1 Efektivní sazba dan

V následující kapitole je možno vid
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Tabulka 13 Jednotlivé efektivní sazby dan

Rok 
2007

Hrubá mzda 

102 000 

276 000 14,6

414 000 14,0

1 932 000 25,4
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Jednotlivé efektivní sazby daně poplatníka A (%)82 

2007 2012 2014 

3,4 0,0 0,0 

14,6 11,1 11,1 

14,0 10,9 10,9 

25,4 17,3 21,7 

následujícího grafu je možné vidět, jak se měnila efektivní sazba dan

roce 2012 proti roku 2007 tato sazba prudce klesla. V roce 2014 nastal mírný 

tohoto grafu je patrné jak se na efektivní sazbě markantně

sleva na poplatníka. U příjmu 1 932 000Kč ročně se navíc promítne i strop na sociálním 

ění v jednotlivých letech.  
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Tabulka 14 Jednotlivé efektivní sazby dan

Rok 
2007

Hrubá mzda 

102 000 -

276 000 12,4

414 000 14,0

1 932 000 25,0

 

Z tohoto grafu je patrné, že využívání dalších slev poplatníkem efektivní sazbu tla

dále dolů. U poplatníka s

daňový bonus na vyživované dít

sazbě daně.  

Graf 6 Efektivní sazba dan
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Záporné hodnoty značí, kdy poplatník obdržel od státu da

Tabulka 15 Jednotlivé efektivní sazby poplatníka C

Rok 
2007

Hrubá mzda 

102 000 -

276 000 

414 000 

1 932 000 22,3

 

U tohoto poplatníka je velmi patrné, jak se projevuje na efektivní sazb

bonus. Je vidět že u minimálního p

opačné hodnoty nominální sazby. V

dále klesala, až by daňový bonus narazil na strop stanovený zákonem. 
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čí, kdy poplatník obdržel od státu daňový bonus. 
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4.8 Doporučení pro daňovou optimalizaci poplatníků 

V této práci bylo ukázáno, jak se projevily jednotlivé legislativní změny na výsledné 

daňové povinnosti poplatníka, především v průběhu zkoumaných let. Samozřejmostí je, 

že každý poplatník si přeje svoje odvody státu co nejvíce minimalizovat. 

V zákonem stanovených mezích u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti lze 

snížit výslednou daňovou povinnost využitím položek uvedených v § 15 ZDP.  

 

4.8.1 Doporučení pro daňovou optimalizaci poplatníků s klasickým pracovním 

poměrem 

Využití darů jako položky daňové optimalizace je třeba doporučit pouze poplatníkům 

s lehce nadprůměrným příjmem a výše. Poplatníci s nižší mzdou si sice sníží výslednou 

daňovou povinnost, avšak na jejich výsledné ekonomické situaci se dar projeví více, než 

u poplatníků s vyššími příjmy. Využije-li této optimalizace, je třeba doložit darovací 

smlouvu k prokázání hodnoty daru. Poplatníci s nižšími příjmy by měli především 

využívat položky jako je darování krve, kde možno odečíst 2 000 Kč za jedno darování, 

tento krok stojí poplatníka pouze dobrou vůli a čas. Aby si mohl uplatnit tuto položku, 

musí poplatník doložit potvrzení o tomto darování.   

Platby na životní pojištění stejně jako na penzijní připojištění splňují vedle svého 

primárního účelu i další – daňovou optimalizaci.  

V případě životního pojištění chrání poplatník své blízké v případě své smrti před 

zhoršenou ekonomickou situací a navíc si může zaplacené příspěvky uplatnit jako 

nezdanitelnou část základu daně do výše 12 000 Kč. Životní pojištění, alespoň malou 

měrou, může využívat i poplatník s minimální mzdou. Tudíž možnost využívat toto 

pojištění jako optimalizaci lze doporučit všem poplatníkům již proto, že životní 

pojištění plní především svoji primární funkci pojištění. V tomto případě poplatník musí 

doložit potvrzení od pojišťovny a kopii smlouvy, aby finanční úřad tuto položku uznal. 
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 Prostředky odkládané na penzijní připojištění dostane poplatník zpět ve formě penze 

nebo jednorázové výplaty popřípadě kombinace těchto dvou možností. Navíc, v případě 

že poplatník nevstoupil do II. pilíře, dostane poplatník příspěvek od státu již od 

měsíčního příspěvku činícího 300 Kč. Výše příspěvků jak na životní pojištění, tak na 

penzijní připojištění se samozřejmě odráží od výše mzdy poplatníka a tedy i jeho 

volných prostředků. Avšak penzijního připojištění, z důvodu nutnosti přispět si více jak 

1 000 Kč měsíčně aby si dodatečně mohl něco odečíst, lze jako daňovou optimalizaci 

doporučit poplatníkům s vyššími příjmy případně poplatníkům s volnými prostředky. 

Poplatník musí doložit potvrzení od pojišťovny a kopii smlouvy. 

Možnost odečíst si úroky zaplacené na hypotéce využijí poplatníci, kteří se rozhodli 

řešit bydlení hypotékou. Je nutné doložit potvrzení od banky, dále se přikládá kopie 

smlouvy o úvěru a kopie smlouvy o koupi bytu, popřípadě výpis z listu vlastnictví 

staveb. Jako daňovou optimalizaci by měli tuto položku využít všichni, kteří se rozhodli 

řešit bydlení touto cestou. 

Je-li poplatník členem odborové organizace, měl by využít i příspěvky zaplacené této 

organizaci jak položku daňové optimalizace. Poplatník musí doložit potvrzení o výši 

těchto příspěvků.  Poplatník může uplatnit i úhrady za zkoušky ověřující další 

vzdělávání avšak musí doložit potvrzení o úhradě poplatku za zkoušku, případně kopii 

certifikátu. 

Tyto podmínky optimalizace jsou navrženy pro každého, kdo podává přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob, nejen z příjmů ze závislé činnosti.  

 

4.8.2 Doporučení pro poplatníky s nahodilými příjmy 

Poplatníci zaměstnaní na dohody mimo pracovní poměr by si měli z hlediska 

optimalizace hlídat zákonem stanovené limity. Za jistou daňovou optimalizaci lze 

považovat i to, že v případě nepřesažení zákonem stanovených limitů neplatí i sociální a 

zdravotní pojištění z příjmu.  
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 V případě, že je poplatník zaměstnán na dohodu o provedení práce, je třeba dbát na to, 

že v případě nedosažení limitu příjmu 10 000 Kč je daň provedena srážkou. V případě, 

že poplatník dosáhne nízkých příjmů, uvede to v přiznání k dani a daň provedenou 

srážkou mu stát vrátí.  

V případě, že limit příjmu 10 000 Kč poplatník překročí, je třeba, aby si u 

zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, jinak nebude moci využít slevy na 

poplatníka. 

Poplatník zaměstnaný na základě dohody o pracovní činnosti musí taktéž hlídat, aby 

měl podepsané prohlášení k dani, aby mohl využít slevy na poplatníka. Dále v případě, 

že je jeho výdělek menší než 2 500 Kč měsíčně musí být tato skutečnost uvedena ve 

smlouvě. Díky tomuto poplatník nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

V případě, že je výdělek vyšší a tato skutečnost je uvedena ve smlouvě a poplatník je 

nucen platit pojištění i z nižší částky, než je stanovený limit, přestože je jeho příjem 

nižší. Pokud by tato skutečnost měla přetrvat, bylo by vhodné a zároveň v zájmu 

poplatníka, aby se upravila smlouva na nižší částku.  

V případě zaměstnávání studentů je třeba, aby student dodal zaměstnavateli potvrzení o 

studiu. Díky tomuto může student využít slevu na studenta. 

 V každé situaci je třeba posoudit, dle rozsahu práce a výše odměny za ni, zdali je 

výhodnější využít dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.  

V závěru by měli mít zaměstnanci i zaměstnavatelé na mysli, že ke snížení daňové 

povinnosti je možno využívat pouze zákonem stanovených způsobů. Jedním z hojně 

využívaných nezákonných postupů je snížení hrubé mzdy, avšak pouze v dokladech pro 

finanční úřad. Tito zaměstnavatelé by měli mít na paměti, že tento postup je nezákonný 

a hrozí za něj vysoké pokuty. Zaměstnanci možná jistě v současné době vidí úsporu, 

avšak toto chování je trestné a navíc je znevýhodní v nejhorší možné fázi života, a sice 

v penzi.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zdokumentování legislativních změn ve zdaňování 

fyzických osob ze závislé činnosti. 

 

V teoretické části byly zmíněny teoretické podklady pro tuto práci. Tyto podklady byly 

využity v následujících částech této práce. V další části práce byl předložen vývoj sazby 

daně z příjmů FO a její koncepce. Dále byl zmíněn vývoj dalších položek ovlivňujících 

podstatnou měrou výslednou daňovou povinnost poplatníka.  

 

V praktické části bylo na modelových poplatnících demonstrováno, jak se během let 

měnila výsledná daňová povinnost. Koncept progresivní sazby daně byl ukázán na 

příkladu zdanění modelových poplatníků v roce 2007, kdy byla tato forma sazby 

v České republice prozatím použita naposled. Dále byl zvolen rok 2012 jako ukázka 

toho, jak se projevila rovná sazba daně. Rok 2014 byl vybrán z důvodu zavedení 

solidární zvýšení daně u poplatníků, jejichž základ daně přesahuje 48 – násobek 

průměrné měsíční mzdy. V neposlední řadě bylo třeba ukázat, jakým směrem směřuje 

v současnosti budoucí právní úprava, a z tohoto důvodu byl vybrán rok 2015. Avšak je 

třeba zmínit, že vlivem vývoje ekonomiky či změny politického smýšlení se právní 

úprava do budoucna může odlišit od konceptu prezentovaného v této práci.  

 

Na závěr je třeba zmínit, že poplatníci se vždy budou snažit svoji výslednou daňovou 

povinnost minimalizovat a stát bude vyžadovat co nejvyšší možné inkaso daně z příjmů 

FO ze závislé činnosti.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Rozdělení daňových příjmů v roce 2013 a po úpravách od 1.1.2014

Zdroj: vlastní zpracování dle: příslušné právní p

Daňové příjmy 
státního rozpočtu

Přímé

Nepřímé

 

roce 2013 a po úpravách od 1.1.2014 

íslušné právní předpisy 

římé

Z příjmů
- Daň z příjmů fyzických 
osob a právnických osob  
(zákon č. 586/1992 Sb.) 

Do zákona z p
novelizaci za

Majetkové
- daň z nemovitosti (zákon 
č. 338/1992 Sb.)

- daň dědická, darovací a 
z převodu nemovitostí 
(zákon č. 357/1992 Sb.)

- daň silniční (zákon č. 
16/1993 Sb.)

Daň z př
byla po novelizaci  

ustanovena samostatné v 
zákonném opat
340/2013 Sb. Zákon o dani 

silniční a zákon o dani z 
nemovitostí z

Nepřímé

Univerzální
- DPH (zákon č. 
235/2004 Sb.)

Zákon o DPH z
vážnějších zm

Selektivní
- spotřební daň (zákon č. 
353/2003 Sb.)

- ekologické daně (zákon 
č. 261/2007 Sb.)

Tyto dva zákony taktéž 
zůstaly beze zm

hlediska rozd

 

Do zákona z příjmů byla po 
novelizaci zařazena daň 

darovací 

ň z převodu nemovitosti 
byla po novelizaci  

ustanovena samostatné v 
zákonném opatření senátu č. 
340/2013 Sb. Zákon o dani 

silniční a zákon o dani z 
nemovitostí zůstaly. 

Zákon o DPH zůstal bez 
ějších změn z hlediska 

rozdělení

Tyto dva zákony taktéž 
ůstaly beze změny z 
hlediska rozdělení 



 
 

Příloha 2 Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb.  

Rok 

Základ daně 

Daň 
Ze základu 

přesahujícího od Kč do Kč 

1993 

0 60 000 15% 0 

60 000 120 000 9000 + 20% 60 000 

120 000 180 000 21 000 + 25% 120 000 

180 000 540 000 36 000 + 32% 180 000 

540 000 1 080 000 151 200  + 40% 540 000 

1 080 000 a více  367 200 + 47% 1 080 000 

1994 

0 60 000 15% 0 

60 000 120 000 9000 + 20% 60 000 

120 000 180 000 21 000 + 25% 120 000 

180 000 540 000 36 000 + 32% 180 000 

540 000 1 080 000 151 200  + 40% 540 000 

1 080 000 a více  367 200 + 44% 1 080 000 

1995 

0 60 000 15% 0 

60 000 120 000 9000 + 20% 60 000 

120 000 180 000 21 000 + 25% 120 000 

180 000 540 000 36 000 + 32% 180 000 

540 000 1 080 000 151 200  + 40% 540 000 

1 080 000 a více  367 200 + 43% 1 080 000 



 
 

Rok 
Základ daně 

Daň 
Ze základu 

přesahujícího od Kč do Kč 

1996 

0 84 000 15% 0 

84 000 144 000 12 600 + 20% 84 000 

144 000 204 000 24 600 + 25% 144 000 

204 000 564 000 39 600 + 32% 204 000 

564 000 a více 154 800 + 40% 564 000 

1997 

0 84 000 15% 0 

84 000 168 000 12 600 + 20% 84 000 

168 000 252 000 29 400 + 25% 168 000 

252 000 756 000 54 400 + 32% 252 000 

756 000 a více 211 680 + 40% 756 000 

1998-1999 

0 102 000 15% 0 

102 000 204 000 15 300+ 20% 102 000 

204 000 312 000 35 700+ 25% 204 000 

312 000 1 104 000 62 700+ 32% 312 000 

1 104 000 a více 316 140 + 40% 1 104 000 

2000 

0 102 000 15% 0 

102 000 204 000 15 300 + 20% 102 000 

204 000 312 000 35 700+ 25% 204 000 

312 000 a více 62 700+ 32% 312 000 



 
 

Rok 
Základ daně 

Daň 
Ze základu 

přesahujícího od Kč do Kč 

2001-2005 

0 109 200 15% 0 

109 200 218 400 16 380 + 20% 109 200 

218 400 331 200 38 220 + 25% 218 400 

331 200 a více 66 420 +32% 331 200 

2006-2007 

0 121 200 12% 0 

121 200 218 400 14 544 + 19% 121 200 

218 400 331 200 33 012+ 25% 218 400 

331 200 a více 61 212 + 32% 331 200 

2008-2012 Superhrubá mzda 15% 0 

2013-2015 
Superhrubá mzda 

 
15% + 7% 

48x průměrná 

měsíční mzda 

stanovena dle 

zákona 

upravujícího 

pojistné sociální 

zabezpečení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 3 Vývoj položek paragrafu 15 ZDP později označených jako slevy na dani 

Zdroj: vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb.  

Rok Poplatník 
(Kč) 

Druhý z manželů Dítě Invalidita 

Student 
(Kč) 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

V případě, 
že jeho 
příjem 

nepřesáhne 
částku 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

Maximálně 
možno 
odečíst 

I. stupeň 
(Kč) 

II. 
stupeň 
(Kč) 

III. 
stupeň 
(Kč) 

1993 20 400 12 000 NE 20 400 9 000 NE 4 děti 6000 12 000 --- --- 

1994 
21 600 

12 000 NE 21 600 10 800 ANO 
Není 

omezeno 
6000 12 000 36 600 6 000 

1995 
24 000 

12 000 ANO 24 000 12 000 ANO 
Není 

omezeno 
6000 12 000 36 600 6 000 

1996 
26 400 

12 000 ANO 26 400 13 200 ANO 
Není 

omezeno 
6000 12 000 36 600 6 000 

1997 
28 800 

16 800 ANO 28 800 14 400 ANO 
Není 

omezeno 
6000 12 000 42 000 9 600 

1998 
34 920 

19 884 ANO 34 920 21 600 ANO 
Není 

omezeno 
6540 13 080 45 780 10 464 

1999 
34 920 

19 884 ANO 34 920 21 600 ANO 
Není 

omezeno 
6540 13 080 36 600 6 000 

2000 34 920 19 884 ANO 34 920 21 600 ANO 
Není 

omezeno 
6540 13 080 36 600 6 000 

2001 38 040 21 720 ANO 38 040 23 520 ANO 
Není 

omezeno 
7140 14 280 50 040 11 400 

2002 38 040 21 720 ANO 38 040 23 520 ANO 
Není 

omezeno 
7140 14 280 50 040 11 400 



 
 

Rok Poplatník 
(Kč) 

Druhý z manželů Dítě Invalidita 

Student 
(Kč) 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

V případě, 
že jeho 
příjem 

nepřesáhne 
částku 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

Maximálně 
možno 
odečíst 

I. stupeň 
(Kč) 

II. 
stupeň 
(Kč) 

III. 
stupeň 
(Kč) 

2003 38 040 21 720 ANO 38 040 23 520 ANO 
Není 

omezeno 
7140 14 280 50 040 11 400 

2004 38 040 21 720 ANO 38 040 25 560 ANO 
Není 

omezeno 
7140 14 280 50 040 11 400 

2005 38 040 21 720 ANO 38 040 X ANO 
Není 

omezeno 
7140 14 280 50 040 11 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 4 Vývoj slev na dani 

Zdroj: vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb.  

Rok Poplatník 
(Kč) 

Druhý z manželů Dítě Invalidita 

Student 
(Kč) 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

V případě, 
že jeho 
příjem 

nepřesáhne 
částku 

Částka 
k odpočtu 

(Kč) 

Možnost 
zdvojnásobení 
dané částky 
v případě, že 
je držitelem 

průkazu 
ZTP/P 

Maximálně 
možný 
daňový 
bonus 

I. 
stupeň 
(Kč) 

II. 
stupeň 
(Kč) 

III. 
stupeň 
(Kč) 

2005 X X X X 6 000 ANO 30 000 X X X X 

2006 7 200 4 200 ANO 38 040 6 000 ANO 30 000 1 500 3 000 9 600 2 400 

2007 7 200 4 200 ANO 38 040 6 000 ANO 30 000 1 500 3 000 9 600 2 400 

2008 24 840 24 840 ANO 68 000 10 680 ANO 52 200 2 520 5 040 16 140 4 020 

2009 24 840 24 840 ANO 68 000 11 604 ANO 52 200 2 520 5 040 16 140 4 020 

2010 24 840 24 840 ANO 68 000 11 604 ANO 52 200 2 520 5 040 16 140 4 020 

2011 23 640 24 840 ANO 68 000 11 604 ANO 52 200 2 520 5 040 16 140 4 020 

2012 24 840 24 840 ANO 68 000 13 404 ANO 60 300 2 520 5 040 16 140 4 020 

2013 24 840 24 840 ANO 68 000 13 404 ANO 60 300 2 520 5 040 16 140 4 020 

2014 24 840 24 840 ANO 68 000 13 404 ANO 60 300 2 520 5 040 16 140 4 020 

2015 24 840 24 840 ANO 68 000 13 404 ANO 60 300 2 520 5 040 16 140 4 020 

 


