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Úvod 

Tématem předkládané diplomové práce je daň z příjmů fyzických osob, tedy daň, 

jež patří mezi základní stavební kameny tradičních daňových soustav. Z veškerých druhů daní 

je to právě daň z příjmů fyzických osob, která je poplatníky vnímána nejcitelněji, neboť 

ve většině případů každý měsíc viditelně postihuje jejich disponibilní příjem. Zároveň 

se i z tohoto důvodu kladou na daň z příjmů tak vysoké požadavky – na jedné straně se týkají 

daňové spravedlnosti a patřičného zohlednění sociálního postavení poplatníka, a na straně druhé 

dostatečného přísunu finančních prostředků do veřejných rozpočtů. Za účelem naplnění těchto 

protichůdných postulátů stanovují státy více či méně odlišná pravidla zdanění, přičemž právě 

jejich konstrukce a účinnost bude obsahem této práce. 

Následující text diplomové práce bude analyzovat systém zdanění příjmů fyzických osob 

na území České republiky a zároveň ho srovnávat k režimu zdanění příjmů ve státě, jenž je 

pověstný právě vysokým daňovým zatížením. Tímto státem je Francie. Cílem práce je seznámit 

čtenáře s pravidly zdanění příjmů v obou právních úpravách, přitom vyzdviženy budou zejména 

zásadní rozdíly mezi oběma systémy. Středem pozornosti této diplomové práce budou příjmy 

ze závislé činnosti poplatníků daně, neboť jejich pozice v rámci zdanění příjmů fyzických osob 

je právem považována za nejdůležitější. Pozornost bude dále věnována srovnání vlivu pravidel 

chování obsažených v ustanoveních obou právních úprav na výslednou daňovou povinnost 

poplatníků. Přitom dalším cílem této práce bude potvrzení dogmatu o vyšším daňovém břemenu 

francouzských poplatníků daně z příjmů fyzických osob. 

Výše nastíněný obsah práce bude rozdělen do šesti kapitol. V prvé kapitole se budu 

věnovat teoretickému hledisku zdanění, kategorizaci daně z příjmů fyzických osob, pramenům 

práva a dále zmíním jiné příspěvky plynoucí do veřejných rozpočtů obou zemí, jež sice 

nenaplňují svými znaky definici daně, nicméně jejich přítomnost v systémech zdanění ovlivňuje 

konečnou výši daně z příjmů fyzických osob. Předmětem druhé kapitoly bude srovnání 

konstrukce daně z příjmů fyzických osob v obou právních úpravách, zmíněny budou jednotlivé 

konstrukční prvky daně a jejich význam v souvislosti se stanovením daňové povinnosti. 

Kapitola třetí bude zaměřena na vybrané prvky zdanění příjmů fyzických osob v České 

republice. Jejím ohniskem budou zejména příjmy ze závislé činnosti poplatníka a dále také 

konstrukční prvky ovlivňující základ daně a výši daně. Čtvrtá kapitola se taktéž zabývá prvky 

daně z příjmů fyzických osob, ovšem v tomto případě z pohledu francouzské právní úpravy. 

Pozornost bude zaměřena na režim zdanění celých francouzských domácností a s tím spojených 
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konstrukčních prvků daně, jež jsou českému systému zdanění příjmů zcela neznámé. V páté 

kapitole budu dále srovnávat výši daňového zatížení modelových domácností, a to podle 

pravidel zdanění české a francouzské právní úpravy daně z příjmů fyzických osob. Nakonec 

v poslední šesté kapitole zhodnotím vzhledem k získaným poznatkům obě konstrukce daní, 

přitom pro obě právní úpravy navrhnu doporučení jejich dalšího vývoje. 

Základní prameny práce vycházejí zejména z daňových zákonů obou soustav a z dalších 

právních předpisů s nimi souvisejících. Daňová problematika je v obou systémech dále 

upravena monografiemi; cenné informace lze získat i z publikací finanční správy obou zemí. 

V neposlední řadě jsem čerpala i z přednášených látek v rámci vyučování finančního práva 

na Univerzitě Karlově a ze zveřejněných videozáznamů sorbonnské Vysoké školy ekonomické. 

Tato práce vychází z právního stavu účinného ke dni 1. ledna 2019. 
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1 Zdanění příjmů v teoretické rovině 

Dříve než přistoupíme ke srovnání daní z příjmů fyzických osob tak, jak jsou upraveny 

českým a francouzským daňovým právem, je na místě věnovat pozornost teoretické rovině 

zdanění, tj. v prvé řadě zejména definici samotné daně. 

Daň lze vymezit na základě jejích znaků jako nedobrovolné peněžité plnění, které 

je uloženo zákonem a je odváděno do veřejného rozpočtu. Daní se dále rozumí nenávratná, 

neekvivalentní a nesankční platba, jež je zpravidla neúčelová, řádná, pravidelná a plánovaná.1  

Daň z příjmů fyzických osob splňuje veškeré výše uvedené znaky, včetně neúčelovosti, 

a to jak v českém, tak i ve francouzském systému. 

1.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob (dále také „DPFO“) v dnešním slova smyslu byla 

začleněna do českého daňového systému s účinností od 1. ledna 1993, a to v návaznosti 

na rozsáhlé daňové reformy v letech 1990-1992. Nahradila tehdejší daň ze mzdy, daň z literární 

a umělecké činnosti, zemědělskou daň a daň z příjmů obyvatelstva. Tyto daně byly 

charakteristické svou progresivitou (mimořádně vysokou zejména co se týče zdaňování 

drobného podnikání)2, striktním posuzováním daňově uznatelných výdajů3 a zvýhodňováním 

poplatníků podle počtu vyživovaných osob.4 Od té doby prošla právní úprava daně z příjmů 

fyzických osob desítkami novelizací. I přes více či méně radikální změny se však konstrukce 

daně v obecné rovině zachovala. 

Vývoj francouzské daně z příjmů fyzických osob, od roku 1971 nazývané jako impôt sur 

le revenu, byl neméně dramatický. Nejprve byly vedle obecné daně z příjmů zavedeny 

tzv. cédules, které představovaly šestici vedlejších příjmů, ze kterých se odváděla daň 

na základě samostatných daňových přiznání. Tento systém byl po čtyřech dekádách v roce 1949 

                                                 
1 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 148. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
2 Nejvyšší pásmo základu daně z příjmů z poskytování služeb bylo zdaňováno až 80 % sazbou v případě 

bezdětných poplatníků. Poplatníci provozující jakoukoli živnost byli podrobeni zvýšení daně až o 30 %. Viz § 7 

a § 8 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Např. odepisování majetku nebylo vůbec povoleno. 
4 Rozdíly spočívaly např. v diferenciaci sazeb daně, či zvýšení daně o 20 %, resp. 40 % poplatníkům vyživujícím 

jednu či žádnou osobu. Poplatníci vyživující více než 3 osoby mohli svou daň snížit až o 30 %. Viz § 10 zákona 

č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, a VANČUROVÁ, Alena. Zdanění 

osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 16-21. ISBN 978-80-7552-926-8. 
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nahrazen jedinou daní z příjmů rozpadající se na dílčí „podzáklady“ daně tak, jak ji známe dnes. 

Podobně jako v České republice se vyvíjela i francouzská progresivita zdanění. Ta se od svého 

vrcholu v osmdesátých letech snižovala jak co do počtu pásem, tak i jejich sazbami. Na rozdíl 

od České republiky, kde se osobní důchody od roku 2008 zdaňují jedinou lineární sazbou daně, 

však francouzská úprava na progresivním systému zdanění setrvala od roku 1914 až dodnes.5 

Přestože se obě srovnávané daně, jak bude dále diskutováno, v mnohých znacích liší, 

jejich klasifikace ze všech teoretických hledisek je shodná. V obou systémech se jedná o daň 

přímou a důchodovou, syntetickou a pravidelně se opakující.  

Přímá je taková daň, která je nesena a odvedena do státního rozpočtu tím subjektem, 

jemuž je zároveň i uložena daňová povinnost související s předmětem této daně. Tím se liší 

zejména od nepřímých spotřebních daní, kde sice účinky daně dopadají na konzumenta, nicméně 

jeho daňová povinnost je splněna úhradou obchodníkovi za cenu zboží a služeb.  

Důchodová daň postihuje důchod, tj. příjem poplatníka. Vedle majetkových daní 

má důchodová daň tu výhodu, že předmět takové daně představuje zároveň i zdroj pro její 

úhradu. Vlastnictví majetku totiž ještě automaticky nezaručuje, že má poplatník daně dostatek 

prostředků na její zaplacení. 

Důchod jedince obvykle představuje pravidelně se opakující příjem. V rámci 

zdaňovacího období se předmět daně, tj. příjem poplatníka načítá a za toto období se daň 

následně stanoví a zaplatí. Tento proces se opakuje v případě daně z příjmů fyzických osob 

každoročně, a to v obou srovnávaných úpravách.6 

Syntetickou daní se rozumí daň, která postihuje celkové příjmy poplatníka, aniž by byly 

některé specifické příjmy vyčleněny pro účely jiné, samostatně určené daně. Naopak analytické 

daně dopadají na jednotlivé druhy příjmů zvlášť – tehdejší způsob zdanění na základě daně 

ze mzdy, z literární a umělecké činnosti apod., stejně jako francouzský cedulární systém, tedy 

odpovídal analytickému zdanění.7 

                                                 
5 INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES. 1914 - 2014: ONE HUNDRED YEARS OF INCOME TAX IN 

FRANCE [online]. Paříž, 2014 [cit. 2018-11-08]. Dostupné z: https://www.ipp.eu/wp-

content/uploads/2014/09/n12-notesIPP-july2014.pdf. 
6 VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 23-28. ISBN 978-

80-7552-926-8. 
7 Prezentace na semináře dne 17. října 2018. Radim Boháč [online]. [cit. 2018-11-20]. Dostupné 

z: http://www.radimbohac.cz/zimni-semestr-2018/seminare-financni-pravo-ii. 
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1.2 Sociální příspěvky 

Vedle daně z příjmů fyzických osob jakožto daně v úzkém smyslu jsou příjmy 

poplatníků podrobeny i dalším povinným příspěvkům do veřejných rozpočtů. Takové příspěvky 

nelze označit za daň, neboť jednak nejsou za daň označeny zákonem a jednak nesplňují veškeré 

její definiční znaky. Na druhou stranu se svou povahou daním velice blíží, a tudíž se spolu 

s nimi, a navíc ještě poplatky, řadí do skupiny daní v širokém slova smyslu. 

Mezi tato peněžitá plnění obdobná daním a poplatkům patři zejména veřejná pojistná – 

například pojistné na nemocenské a důchodové pojištění. V mnoha svých znacích se podobají 

dani, neboť povinnost jejich úhrady je uložena zákonem, platby směřují do veřejných rozpočtů 

v peněžní formě, přitom poplatník je zcela jistě nehradí dobrovolně (na rozdíl od soukromých 

pojistných). Veřejná pojistná dále obdobně jako daň nemají sankční povahu a také 

se poplatníkovi nevracejí.  

Na druhou stranu je na rozdíl od DPFO účel veřejných pojistných dopředu znám – 

pojištěnci jejich platbou vzniká účast na pojistném systému, a v budoucnosti tedy i nárok 

na výplatu pojistného plnění (za splnění dalších podmínek). Existence možného protiplnění 

ze strany státu tak dává za vznik podmíněné ekvivalenci, tedy druhému znaku, ve kterém 

se veřejná pojistná liší od daně v úzkém slova smyslu.8 

Přestože předmětem této práce je srovnání daně z příjmů fyzických osob, nelze veřejná 

pojistná opominout. V českém systému zdanění totiž hrají roli při určení základu daně – s DPFO 

jsou tedy nerozdílně spojeny. Ve francouzské právní úpravě se zase veřejná pojistná považují 

za daňově uznatelný náklad. V následujícím textu tedy bude veřejné pojistné zohledněno. 

Vedle veřejných pojistných plnění byly ve Francii zavedeny navíc ještě dva další 

příspěvky, které však nelze ztotožnit ani s daněmi, ani s veřejným pojistným (cotisations 

sociales). Tato povinná a nenávratná plnění se označují jako Všeobecný sociální příspěvek 

(Contribution Sociale Généralisée, dále také „CSG“) a Příspěvek na snížení sociálního dluhu 

(Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, dále také „CRDS“). Jak již z jejich názvů 

vyplývá, účelem těchto zákonem stanovených plateb je financování francouzského sociálního 

systému. Na druhou stranu však poplatníkovi nevzniká jakýkoli nárok na protiplnění. Z hlediska 

                                                 
8 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 147-

155. ISBN 978-80-7552-935-0. 



6 

účelovosti a neekvivalentnosti tak CSG a CRDS lze označit za sociální příspěvky či sociální 

daně sui generis.  

1.3 Prameny srovnávaných právních úprav 

Ústavním základem pro legitimizaci daňových povinností je v české právní úpravě 

nejprve obecný čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který formuluje elementární 

podmínku pro ukládání povinností – totiž že mohou být stanoveny pouze na základě zákona 

a v jeho mezích. Z pohledu daňového práva je pak klíčové zejména ustanovení čl. 11 odst. 5 

Listiny základních práv a svobod: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“.  

Podmínka zákonnosti je ve francouzské právní úpravě stanovena článkem 34 al. první 

Ústavy ze dne 4. října 1958. Francouzský zákonodárce přistoupil (na rozdíl od českého) 

k taxativnímu výčtu okruhu záležitostí, které je třeba upravit zákonem. A právě zdanění, čili 

„stanovení základu daně, daňové sazby a způsoby placení daní“ je jednou z nich. Deklarace 

práv člověka a občana z roku 1789 dále obsahuje i ústavně-teleologický základ daní, 

a to ve svém třináctém článku. Toto ustanovení explicitně vyjadřuje potřebu všeobecných 

příspěvků na udržování veřejné moci a na výlohy veřejné správy. Zároveň však vyslovuje 

nutnost rozprostřít tyto příspěvky mezi všechny občany na základě jejich možností a schopností. 

V tomto ustanovení lze nepochybně spatřovat základ principu solidarity francouzského zdanění, 

jak bude dále diskutováno. K rozhodování o nezbytnosti veřejných příspěvků a podmínkách 

pro jejich stanovení jsou pak dle čl. 14 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 oprávněni 

občané či jejich zástupci.9 

Mezi další prameny práva relevantní z hlediska zdanění osobních příjmů patří 

mezinárodní smlouvy, a to zejména dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

Důležité jsou především v případech, kdy je jedna osoba podrobena dani ve více státech 

z důvodů jejího bydliště aj. Cílem smluv je zamezit zdanění téhož příjmu či majetku osoby 

ve více státech, případně i zabránit daňovým únikům v jednom či obou smluvních státech.10 

Zatímco Česká republika je vázána 88 takovými smlouvami, Francie uzavřela smlouvy 

                                                 
9 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 1357. ISBN 978-2-247-17319-8. 
10 Čl. 4 smlouvy č. 79/2005 Sb. m. s mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení 

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. 
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o zamezení dvojího zdanění až se 128 státy, přičemž jedním z nich je i Česká republika. 

Smlouva mezi Českou republikou a Francií vstoupila v platnost dne 1. července 2005.11 

Vzhledem ke skutečnosti, že kompetence v oblasti přímých daní zůstává v rukou 

členských států EU, množina pramenů evropského práva není příliš rozsáhlá. Členské státy 

přesto na unijní úrovni přijaly některá opatření ve formě směrnic. Jejich účelem a cílem 

je především zabránění vyhýbání se daním, a to prostřednictvím mezinárodní spolupráce 

při správě daní, která spočívá zejména ve vzájemné výměně informací daňového charakteru.12  

Konkrétní podobu dává daním v České republice zákon. Česká daň z příjmů fyzických 

osob je upravena zákonem České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen 

„zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“), a to v jeho části první, tj. § 1 až § 16b. Vedle toho se daně 

z příjmů fyzických osob týkají i ustanovení hmotněprávní části třetí ZDP (společná ustanovení 

pro daň z příjmů fyzických i právnických osob). Procesní část správy daně z příjmů fyzických 

osob vychází ze zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), nicméně 

některá speciální procesní ustanovení najdeme i v části čtvrté a páté ZDP - zvláštní ustanovení 

pro vybírání daně z příjmů a registrace. 

Naopak kostra francouzské daně je roztroušena do bezpočtu zákonů. Leckterá 

ustanovení jsou obsažena dokonce i v zákonech o státním rozpočtu. I přesto právní úprava 

vychází z jediného kodexu – všeobecného daňového zákoníku (code général des impôts, dále 

jen „CGI“). Jedná se o legislativní dílo sui generis z pera vlády, které seskupuje veškeré daňově-

relevantní zákonné normy a jejich prováděcí předpisy, a to vše do jediného právního dokumentu. 

Přitom právní síla takto shromážděných zákonů a podzákonných norem zůstává nezměněna. 

Samotný „zákoník“ tedy vlastní právní sílu nemá.13  

CGI je rozdělen do dvou knih na základě hmotněprávní a procesněprávní povahy svých 

ustanovení. Kniha první upravuje konstrukční prvky jednotlivých daní, přičemž se dále člení 

na části podle rozpočtového určení daní, tyto části se dělí na přímé a nepřímé daně (tituly) 

                                                 
11 Přehled platných smluv. Ministerstvo financí ČR: Dvojí zdanění [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné 

z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv a Les conventions internationales. 

Impots.gouv.fr [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-

internationales. 
12 Sekundární předpisy EU. Ministerstvo financí ČR: Mezinárodní spolupráce v oblasti daní [online]. [cit. 2018-

11-12]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/sekundarni-

predpisy-eu. 
13 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 2573. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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a konečně tituly obsahují v kapitolách samotné druhy daní.14 Konstrukční prvky daně z příjmů 

fyzických osob najdeme hned v první kapitole CGI, jakožto přímou daň plynoucí výlučně 

do státního rozpočtu. Správa daně, tj. stanovení a placení daně, daňová kontrola a sankce, 

je upravena v knize druhé CGI.15 

Pomyslnou pyramidu právních předpisů uspořádanou dle jejich právní síly zakončují 

podzákonné právní předpisy. V oblasti českého zdanění příjmů fyzických osob se však zpravidla 

nevydávají. Na druhou stranu ve francouzské právní úpravě mají hojné zastoupení, a to zejména 

co se týče vládních prováděcích nařízení (décrets d’application) a vyhlášek ministerstev 

(arrêtés ministriels).16 

Vedle výše uvedených formálních pramenů se v oblasti českého daňového práva 

setkáme i s obecně nezávaznými akty finanční správy, zejména s pokyny řady D vydávanými 

Generálním finančním ředitelstvím. Tato tzv. déčka sice nemají normativní povahu, i přesto 

ale představují cenný zdroj praktických informací. Obsahují totiž podrobná pravidla výkladu 

daňových zákonů, která jsou pro orgány finanční právy závazná jakožto vnitřní předpisy. Jejich 

účelem je tedy především sjednocení interpretační praxe správců daně. Poplatníkům na základě 

pokynů řady D nevznikají práva a povinnosti, nicméně mohou se jimi taktéž řídit v důsledku 

předvídání určitého chování správce daně. Kromě toho jsou vydávány i pokyny Ministerstva 

financí, metodiky, informace a v neposlední řadě lze považovat za relevantní zdroj i samotný 

formulář daňového přiznání, ke kterému jsou připojeny vysvětlující pokyny pro jeho vyplnění.17 

Taktéž francouzská správa daní zpracovává akty postrádající obecnou závaznost, 

a to s cílem sjednotit výklad zákonů a podzákonných předpisů. Patří mezi ně instrukce, 

oběžníky, memoranda, metodiky a pokyny. Teoretikové tyto dokumenty nazývají souhrnně jako 

správní doktrínu, známé jsou však i pod slangovým pojmem „info Bercy“.  Závaznost správní 

doktríny se posuzuje obdobně jako v případě pokynů řady D – zatímco poplatník se jimi řídit 

nemusí,  správce daně je jimi vázán (divergence d’appréciation).18 

                                                 
14 Vedle daní plynoucích do státního rozpočtu, případně do rozpočtů municipalit, upravuje CGI i speciální režimy 

daní na území regionu hlavního města Paříže, Korsiky či Francouzské Guyany. 
15 Code général des impôts, CGI. Legifrance [online]. [cit. 2018-10-12]. Dostupné 

z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20181115. 
16 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 1832. ISBN 978-2-247-17319-8. 
17 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 88-

90. ISBN 978-80-7552-935-0. 
18 Droit des affaires et fiscalité - IAE de Paris (Part. 1). IAE Paris - Sorbonne Business School [online]. [cit. 2018-

11-12]. Dostupné z: https://youtu.be/02A0vjzH5Kw. 
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V neposlední řadě se při výkladu daňových norem obou srovnávaných právních úprav 

lze opřít o právní teorii a odbornou literaturu, důvodové zprávy a soudní rozhodnutí. 
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2 Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob 

Žádná daň se neobejde bez vymezení určitých charakteristických složek, které vytváří 

její kostru. Na jejich základě se zjišťuje, kdo je podroben dani, popř. kdo ji odvede do veřejného 

rozpočtu, z čeho se daň vybírá, za jaké období a v jaké výši. Tyto složky nazýváme souhrnně 

jako konstrukční prvky daně.  

Konstrukční prvky mohou být základní a ostatní (korekční). Bez formulace základních 

konstrukčních prvků by daň neexistovala, nebylo by možné ji stanovit a následně vybrat. Patří 

mezi ně subjekt daně, předmět daně, základ daně a sazba daně. Mezi další základní prvky se pak 

mohou řadit i výpočet, období a rozpočtové určení daně. Ostatní prvky konstrukce daně jen 

upravují některý z jejích základních prvků. Jsou jimi např. osvobození části předmětu daně, 

odčitatelné položky od základu daně a daňové slevy snižující výši daně.  

K základním konstrukčním prvkům daně bývá často řazena i splatnost. V tomto případě 

však lze souhlasit s názorem Boháče, že splatnost daně je pouhým procesním institutem správy 

daní, jenž její výslednou výši žádným způsobem neovlivňuje. Splatnost daně tedy nelze označit 

za hmotněprávní konstrukční prvek daně.19  

2.1 Subjekt daně 

Subjekt daně je právní teorií definován jako ten, jehož příjem, věc nebo činnost jsou 

podrobeny dani. Konkrétní pojmenování subjektu daně zákonem se liší v závislosti 

na jednotlivých druzích daní, nejčastěji však půjde o poplatníka nebo plátce. Pro subjekt daně 

z příjmů fyzických osob, tedy pro fyzickou osobu, užívá ZDP označení poplatník. Plátce daně 

(zaměstnavatel) ve smyslu ZDP odvádí z poplatníkových příjmů ze závislé činnosti zálohu 

na daň. Disponibilní zdroje plátce daně se však vlivem DPFO nekrátí. Nejedná se tedy o subjekt 

daně z příjmů fyzických osob, ale pouze o procesní subjekt správy této daně.20 

                                                 
19 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 158. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
20 Pojem plátce daně však spadá pod legální definici daňového subjektu ve smyslu § 20 odst. 1 daňového řádu. 

Blíže viz KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 

s. 159. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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Francouzským ekvivalentem českého označení poplatníka je contribuable.21 Plátce daně 

jakožto procesní subjekt ve francouzské právní úpravě až do roku 2019 neexistoval. DPFO byli 

totiž povinni poplatníci – zaměstnanci – zaplatit jednou ročně s podáním daňového přiznání. 

Systém měsíčního zálohového placení daně zaměstnavatelem byl ve Francii zaveden 

až s účinností od 1. ledna 2019. Článek 204 A CGI označuje plátce daně jako débiteur, tedy jako 

dlužníka, debitora. Francouzská správa daní ve stejném smyslu používá i pojem collectuer, 

tj. výběrčí.22 

Vzhledem k odlišnému způsobu zdanění příjmů fyzických osob ve Francii je na místě 

zmínit i zdanitelnou jednotku. Zatímco DPFO je v české právní úpravě založena na odděleném 

zdaňování jednotlivců, ve Francii se příjmy fyzických osob zdaňují na úrovni příjmů celé 

domácnosti. Každý člen zdanitelné domácnosti je poplatníkem, příjmy a výdaje poplatníků 

se kumulují v rámci společného základu daně, a na základě výše příjmů celé domácnosti 

se stanoví sazba daně.23 Specifika zdaňování domácností budou předmětem samostatné kapitoly 

4.1. 

V obou srovnávaných systémech se u poplatníků určuje daňový domicil, tj. rezidenství. 

Daňovým rezidentem je shodně poplatník, který má na dotčeném území bydliště, anebo 

se na území obvykle zdržuje. Podmínka pobytu alespoň 183 dní ve zdaňovacím období 

pro založení rezidenství vyplývá z § 2 odst. 4 ZDP a v případě francouzské úpravy z právní 

teorie. Shodný je i rozsah zdaňovaných příjmů - předmětem daně z příjmů daňových rezidentů 

jsou jejich veškeré celosvětové příjmy, a naopak daňová povinnost nerezidentů je omezena 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Francie, resp. České republiky.24 

2.2 Předmět daně 

Vedle subjektu daně je také nezbytné určit, co se zdaňuje, tj. předmět daně. Vymezen 

bývá v prvé řadě pozitivně - v případě DPFO jsou předmětem daně, jak již z pojmenování 

samotné daně vyplývá, příjmy fyzických osob.  

                                                 
21 Pro subjekt daně je v právnických publikacích užíváno pojmu assujetti. Blíže viz GROSCLAUDE, Jacques 

a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: ÉDITIONS DALLOZ, 2017, 

loc. 1184. ISBN 978-2-247-17319-8. 
22 Tout comprendre du prélèvement à la source. Le portail des ministères économiques et financiers [online]. 2018 

[cit. 2018-10-20]. Dostupné z: https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source. 
23 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 2573. ISBN 978-2-247-17319-8. 
24 Viz § 2 odst. 2 ZDP, čl 4 A CGI a GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général 

[verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 2898. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy poplatníka, a to jak v peněžní, 

tak i nepeněžní formě. 25 Zákon o daních z příjmů ve svém § 3 odst. 1 dělí příjmy do pěti 

kategorií: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

d) příjmy z nájmu (§ 9 ZDP), 

e) ostatní příjmy (§ 10 ZDP). 

Příjmy francouzského poplatníka daně z příjmů jsou na rozdíl od české právní úpravy 

rozděleny v čl. 1 CGI do osmi skupin. Ekvivalentem § 6 ZDP jsou „platy, mzdy, důchody 

a doživotní renty“ (čl. 79-90 CGI). Příjmy dle § 7 ZDP jsou ve francouzské úpravě vymezeny 

třemi kategoriemi označovaných jakožto „příjmy z průmyslové a obchodní činnosti“ (čl. 34-

61 A CGI), „příjmy z činnosti neobchodního typu“ (čl. 92-103 CGI) a „příjmy ze zemědělské 

výroby“ (čl. 63-78 CGI). Právní úprava příjmů z kapitálového majetku dle § 8 ZDP se zrcadlí 

ve čl. 108-146 quater CGI, obdobu příjmů z nájmu dle § 9 ZDP zase najdeme ve čl. 14-33 

quinquies CGI. Navíc je ve francouzské úpravě obsažena kategorie „odměn za správu a řízení 

některých forem obchodních korporací“ (čl. 62 CGI, ekvivalent odměn členů orgánů právnické 

osoby dle § 6 ZDP). Do poslední skupiny příjmů spadají zisky z „úplatných převodů majetku 

a práv“ (čl. 150 ter-150 VM), které jsou v českém ZDP upraveny v § 10. 

Z pozitivně definovaného předmětu daně lze následně část vyjmout a tím jej vymezit 

i negativně.26 Příjmy, které se do předmětu české DPFO nezahrnují, jsou taxativně vyčteny v § 3 

odst. 4 ZDP. Mezi ně se řadí například přijaté zápůjčky, neboť ty svou podstatou majetkové 

poměry poplatníka nezvyšují, znamenají pro něj pouze závazek. Vedle těchto obecných položek 

pak ZDP v ustanoveních o jednotlivých druzích příjmů uvádí další, specifické příjmy vyňaté 

z předmětu daně.27 Francouzský CGI vyjímá dlouhou řadu příjmů pouze v ustanoveních 

o jednotlivých skupinách příjmů, přičemž se snaží pokrýt i ne příliš pravděpodobné situace. 

Zmínit lze např. vynětí příjmu z titulu udělení Nobelovy ceny.28 

                                                 
25 Viz § 3 odst. 2 ZDP a čl. 13 odst. 1 CGI. 
26 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 159. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
27 Např. § 6 odst. 7 a 11 ZDP a § 7 odst. 10 ZDP. 
28 Viz čl. 92 A CGI. 
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2.3 Základ daně 

Kvantifikace předmětu daně z příjmů fyzických osob určí základ daně. V obou 

srovnávaných systémech je základ daně vyjádřen v penězích, tj. hodnotově, valoricky. Shodně 

se také uplatňuje princip zdanění (ideálně) pouze disponibilního důchodu poplatníka, neboť 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů je zpravidla nutné vynaložit určité výdaje. Základem daně 

se tedy rozumí ta část příjmů poplatníka, která vzniklé výdaje převyšuje. Uplatnit lze však pouze 

takové výdaje, o nichž zákon určí, že jsou daňově uznatelné.29 

Vzhledem k různorodosti příjmů a výdajů nelze stanovit základ daně na jediné úrovni. 

Zjišťuje se tedy podle tzv. dílčích základů daně, které vycházejí z výše zmíněných pěti, 

resp. osmi druhů zdanitelných příjmů. Jednotlivé dílčí základy daně se upravují odděleně podle 

odlišných pravidel pro uznatelnost výdajů. Součet vypočtených dílčích základů daně pak určí 

výši celkového základu daně (resp. revenu global brut).30  

Oba srovnávané systémy zdanění umožňují za splnění obdobných podmínek očistit 

příjmy buďto o prokazatelně vynaložené výdaje, anebo o výdaje paušální. Nejvýraznější rozdíl 

však spočívá ve způsobu zdanění příjmů ze zaměstnání. Francouzský poplatník odečte nejprve 

zaplacené příspěvky do sociálního systému a dále buďto paušální výdaje ve výši 10 % 

již snížených příjmů, anebo skutečné výdaje na oděv, stravu a dopravu do práce.31 Naopak 

příjmy ze závislé činnosti českého poplatníka nejenže snížit o vynaložené výdaje není možné, 

ale navíc se zvyšují o částku, která pro zaměstnance příjem vůbec nepředstavuje – tj. veřejné 

pojistné hrazené zaměstnavatelem.32  

2.4 Sazba daně a výpočet daně 

Z daňového základu se prostřednictvím sazby daně vypočítá základní výše daně. V obou 

srovnávaných právních úpravách navazuje sazba daně z příjmů fyzických osob na hodnotově 

vyjádřený základ daně, a je tedy poměrná (procentní, relativní). 

Sazba české daně z příjmu fyzických osob se nemění v závislosti na výši základu daně, 

jedná se tedy o sazbu lineární. Naopak ve Francii se sazba daně s rostoucím základem zvyšuje. 

Vyšší sazba se však použije jen na tu část základu daně, která přesahuje hranici pro její použití. 

                                                 
29 Viz § 5 odst. 1 ZDP, čl. 13 odst. 1 CGI. 
30 Viz § 5 odst. 2 ZDP, čl. 13 odst. 2 a 3 CGI. 
31 Viz čl. 83 CGI. 
32 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění. Viz § 6 odst. 12 ZDP. 
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Taková sazba daně je tzv. klouzavě progresivní.33 Jednotlivá pásma zdanění zobrazuje 

následující Tabulka 1. 

Tabulka 1: Progresivní sazby daně ve Francii34 

Výše čistých příjmů za zdaňovací období 

po vydělení rodinným kvocientem (viz níže) 
Sazba daně 

Méně než 9 964 € 0 % 

9 964 € - 27 519 € 14 % 

27 519 € - 73 779 € 30 % 

73 779 € - 156 244 € 41 % 

Více než 156 244 € 45 % 

 

Výpočet české daně z příjmů fyzických osob je implicitně stanoven v § 16 ZDP tak, že se 

vynásobí základ daně (zaokrouhlený a upravený o odčitatelné položky) sazbou 15 %.  

Výpočet francouzské daně v sobě zahrnuje kroků více. Nejdříve se upravený 

a zaokrouhlený základ daně celé domácnosti (revenu global net) vydělí tzv. rodinným 

kvocientem. Jedná se o číslo, které reflektuje počet členů domácnosti.35 Takto získaná hodnota 

určí sazbu daně. Dále se aplikuje progresivní sazba dle daňových pásem a vypočtený údaj 

se následně vynásobí rodinným kvocientem. Až tato hodnota představuje základní výši daně 

před případnými dalšími úpravami o slevy.36 

2.5 Ostatní konstrukční prvky daně 

Vedle základních konstrukčních prvků daně, které jsou nezbytné pro stanovení její výše, 

existuje celá řada ostatních položek snižujících či zvyšujících základ daně či daň samotnou. 

Jejich prostřednictvím je možné zohlednit ekonomické a rodinné postavení poplatníka, anebo 

regulovat chování poplatníků společensky prospěšným směrem.  

                                                 
33 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 160. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
34 Viz čl. 197 písm I. al. 1 CGI. Vlastní úprava. 
35 Např. rodinný kvocient jednotlivce je roven číslu 1, bezdětná domácnost manželů použije kvocient 2, domácnost 

s jedním dítětem 2,5 atd., viz kapitola 4.1.2. 
36 Plafonnement du quotient familial : calcul et montants. Droit-finances [online]. 2018 [cit. 2018-10-20]. Dostupné 

z: https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/24623-plafonnement-du-quotient-familial-calcul-et-montants. 
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2.5.1 Osvobození od daně 

Osvobození se v souvislosti s DPFO může týkat jednak jednotlivých druhů příjmů 

(věcné osvobození) a jednak i osob jakožto subjektů daně (osobní osvobození). Zatímco 

osvobozené druhy příjmů tvoří tu část předmětu daně, ze které se daň nevybírá, osvobozené 

osoby povinnost danit své příjmy vůbec nemají. Česká právní úprava obsahuje pouze věcné 

osvobození příjmů, a to jak samostatně v § 4 ZDP, tak i v ustanoveních o jednotlivých dílčích 

základech daně.37 Osvobozené jsou za splnění dalších podmínek, například příjmy z prodeje 

majetku, náhrady škod a příjmy sociálního charakteru. 

Francouzský CGI na rozdíl od ZDP souhrnný článek o osvobozených příjmech 

nepoužívá. Osvobozené příjmy jsou vymezeny v ustanoveních, které souvisejí s jednotlivými 

druhy příjmů. Zároveň jsou také článkem 5 osvobozeny od daně i některé osoby, jako jsou 

např. členové personálu diplomatických misí zastupující na území Francie cizí stát. 

Mezi osvobozené příjmy patří odlišně například odstupné, příjmy studentů do 26 let sloužící 

k financování jejich studií a příjmy do 760 € z pronájmu součásti trvalého bydliště 

pronajímatele.38 

2.5.2 Konstrukční prvky týkající se základu daně 

K základu daně se mohou vztahovat prvky, jež jej dále buďto snižují, anebo zvyšují, 

a přitom nejde o daňově uznatelné výdaje či osvobozené příjmy. Od základu daně (resp. revenu 

global brut) lze jak v české, tak francouzské úpravě DPFO odečíst daňovou ztrátu, tj. záporný 

základ daně, a to nejdéle v pěti, resp. šesti následujících zdaňovacích obdobích po jejím 

vyměření.39 

Český poplatník může snížit svůj základ daně o tzv. nezdanitelnou část základu daně, 

jímž může být poskytnutí bezúplatných plnění na společensky prospěšné účely, zaplacené úroky 

z úvěru na bydlení a v neposlední řádě příspěvky na spoření ve stáří. Francouzským 

ekvivalentem jsou zejména úroky ze spořicích účtů.40 

Základ daně lze také snížit o odčitatelné položky, v případě české úpravy však pouze 

o odpočet na podporu výzkumu a vývoje a o odpočet na podporu odborného vzdělávání. Naopak 

francouzský zákonodárce byl v případě odčitatelných položek štědřejší, jen článek 156 odst. II 

                                                 
37 Viz § 6 odst. 9 ZDP a § 10 odst. 3 ZDP. 
38 Viz čl. 35 bis, 81, 125-146 quater CGI. 
39 Viz § 34 odst. 1 ZDP a čl 156 odst. I. CGI. 
40 Viz § 15 ZDP a čl. 157 CGI. 
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CGI jich obsahuje asi desítku, mezi nimi i výživné, či náklady na péči o osobu starší 75 let. Dále 

mohou svůj základ daně snížit osoby starší 65 let a osoby invalidní.41 

Francouzská konstrukce daně také připouští možnost kalkulace daně se zahrnutím pouze 

čtvrtiny mimořádných příjmů do základu daně, jestliže by v důsledku započítání veškerých 

ojedinělých příjmů došlo k překročení hranice pro použití vyšší sazby daně. Přitom daň 

vypočtená z této přidané čtvrtiny se následně vynásobí čtyřmi.42 

2.5.3 Konstrukční prvky týkající se daně 

Samotná aplikace sazby daně na revidovaný základ daně (resp. revenu global net) 

zpravidla ještě neurčí konečnou výši daně. Vypočtená částka se může dále jak snižovat, 

tak i zvyšovat. Dle české právní úpravy se daň upravuje o solidární zvýšení daně v případě 

příjmů vyšších než 48násobek průměrné mzdy, a to o 7 % z částky příjmů dle § 6 a § 7 ZDP 

přesahující tuto hranici.43 Obdobu solidárního zvýšení daně lze ve francouzské právní úpravě 

spatřovat v tzv. mimořádném příspěvku z vysokých příjmů, tj. contribution exceptionnelle sur 

les hauts revenus. Článek 223 sexies CGI stanoví tříprocentní a čtyřprocentní příspěvek z příjmů 

nad 250 tisíc euro, resp. 500 tisíc euro v případě poplatníka - jednotlivce, u sezdaných párů 

je hranice dvojnásobná.44 

Příspěvek z vysokých příjmů však ve své podstatě daň nezvyšuje, jedná se o samostatnou 

daň. Zvýšení daně je však představováno zastropováním vlivu rodinného kvocientu 

(plafonnement). Aplikace rodinného kvocientu má totiž za následek výrazné zmírnění 

progresivity daně (viz kapitola 4.1). Zákonodárce proto stanovil, že rozdíl mezi vypočtenou daní 

bezdětné domácnosti a domácnosti s dětmi za jinak totožných podmínek nesmí překročit 1 551 € 

za každý vyšší půl díl rodinného kvocientu.45 

Poplatníkovi francouzské daně je však umožněno svou daň i snížit, a to o položky décote 

a réfaction. V prvém případě - décote -  lze hovořit o určité daňové úlevě, kdy se výše daně sníží 

o rozdíl mezi hodnotou 1 196 € a třemi čtvrtinami dosud vypočtené daně. Z toho vyplývá, 

                                                 
41 Viz § 34 odst. 4 ZDP, čl. 156 odst. II. a čl. 157 bis CGI. 
42 Viz čl. 163-0 A CGI. 
43 Viz § 16a ZDP. 
44 Ustanovení o tomto příspvěvku je použitelné až do zdanitelného období, ve kterém dojde k vyrovnání veřejného 

dluhu na nulu. Viz GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 

11. vydání. Paříž: ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 6810. ISBN 978-2-247-17319-8. 
45 Viz čl. 197 odst. I. al. 2. CGI. 
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že vypočtená daň nepřevyšující 683 € bude vždy snížena až na nulu.46 Následně se daň paušálně 

sníží o 20 % (réfaction), jestliže výše příjmů nepřesahuje v případě jednotlivce 20 500 € 

a u prvních dvou členů domácnosti v součtu 41 000 €.47  Ekvivalenty konstrukčních prvků typu 

décote a réfaction v české právní úpravě nenajdeme. 

Upravená výše daně se následně snižuje o slevu na dani, popř. o daňové zvýhodnění. 

Záporný rozdíl mezi daňovou povinností a daňovým zvýhodněním představuje nárok poplatníka 

vůči státu - tzv. daňový bonus. V České republice se mezi slevy řadí základní sleva 

na poplatníka, sleva na manžela, na studenta, na invaliditu, za umístění dítěte a na evidenci 

tržeb. Český poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (a tedy i případný daňový bonus) pouze 

tehdy, pokud vyživuje dítě.48 

Francouzská úprava obsahuje zhruba třicítku daňových slev (réduction) a zvýhodnění 

(crédit d’impôt), přičemž jejich výčet je rozprostřen na celých 14 stranách z osmadvaceti 

stránkového daňového přiznání. Daňové slevy souvisí zejména s investicemi. Dále lze snížit daň 

například o částku poskytnutých bezúplatných plnění, anebo o část zaplaceného školného za dítě 

žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Obdoba slevy za umístění dítěte existuje 

i ve francouzské úpravě, nicméně v tomto případě se jedná o daňové zvýhodnění. Mezi ty patří 

dále i zaplacené úroky ze studentských půjček.49  

Daň se českému poplatníkovi vůbec nepředepíše, jestliže nepřevyšuje částku 200 Kč. 

Minimální daň se ve Francii odvíjí od hranice 61 € před uplatněním slev. Maximální částka 

daně stanovena není ani v jedné ze srovnávaných právních úprav.50 

2.6 Srovnání konstrukce daně z příjmů fyzických osob 

Na základě výše popsaných konstrukčních prvků lze sestavit zjednodušené Schéma 1 

srovnávající konstrukci daně z příjmů fyzických osob v obou právních úpravách. Již na první 

pohled se zdá francouzská konstrukce daleko složitější – jednak obsahuje více ostatních 

                                                 
46 Jestliže je zaokrouhlená daň rovna částce 683 €, pak rozdíl z jejích tří čtvrtin (512,25 €) a hodnoty 1 196 € bude 

roven 683,75 €. O tuto částku se daň ve výši 683 € sníží. Viz čl. 197 odst. I. al. 4. písm. a. CGI. 
47 Výše příjmů se však jen pro účely výpočtu réfaction dále upravuje. Viz čl. 1417 a 197 odst. I. al. 4. písm. b. CGI. 
48 Viz § 35ba a § 35c ZDP. 
49 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. DÉCLARATION DES REVENUS 2017: Brochure 

pratique 2018 [online], 388 s [cit. 2018-10-22]. Dostupné 

z: https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2018/files/assets/common/down

loads/Brochure%20IR%202018.pdf. 
50 Viz § 38b ZDP, čl. 1657 al. 1 bis CGI. 
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konstrukčních prvků a jednak je její výpočet vzhledem k použití rodinného kvocientu mnohem 

komplikovanější.  

Schéma 1: Konstrukce daně z příjmů fyzických osob51 

Francie  Česká republika 

subjekt daně  subjekt daně 

předmět daně  předmět daně 

úprava předmětu daně: 

- osvobozené příjmy (éxonération) 

- daňově uznatelné výdaje (déductions, 

abattements) 

 

úprava předmětu daně: 

- osvobozené příjmy 

- daňově uznatelné výdaje 

= celkový příjem (revenu global brut)  
= základ daně (součet dílčích základů 

daně) 

zaokrouhlení na celé jednotky eur matematicky  - nezdanitelná část základu daně 

- nezdanitelné položky  - odčitatelné položky 

- odčitatelné položky  zaokrouhlení na celá sta Kč dolů 

- příjmy ojedinělé   = základ daně snížený o odpočty 

= celkový příjem netto (revenu global net)  x sazba daně 

÷ rodinný kvocient (quotient familial)  = základní částka daně před slevami 

x aplikace klouzavě progresivní sazby daně  + solidární zvýšení daně 

x rodinný kvocient  - slevy na dani 

= daň brutto (impôt brut)  = daň / daňový bonus 

+ zastropování vlivu rodinného kvocientu 

(plafonnement) 
 

- daňová úleva (décote)  

- snížení daně (réfaction d’impôt)  

- slevy na dani (réductions a crédits d’impôt)  

+ mimořádný příspěvek z vysokých příjmů 

(contribution exceptionnelle sur les hauts 

revenus) 

 

= daň (impôt net) / daňový bonus (crédit 

d’impôt) 
 

  

                                                 
51 Viz čl. 1 A, 4 A-4 B, 12, 156-163 quinquies C bis, 193-199 CGI, § 1-16a, 34 a.35ba-35c ZDP. Vlastní zpracování. 
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3 Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob v České 

republice 

Následující kapitola je zaměřena na vybrané prvky zdanění příjmů fyzických osob 

v České republice. Pozornost je věnována zejména dílčímu základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti, neboť se jedná z hlediska významu tohoto druhu příjmu v rámci zdanění fyzických 

osob o ten nejdůležitější. Na základě statistiky finanční správy analyzující údaje z daňových 

přiznání za rok 2017 totiž příjmy ze závislé činnosti tvoří až 75 % veškerých příjmů plynoucích 

do veřejných rozpočtů z daně z příjmů fyzických osob.52 

Předmětem této kapitoly budou i další konstrukční prvky DPFO, které souvisejí 

s úpravou základu daně a daňové povinnosti poplatníka. 

3.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Za příjem ze závislé činnosti se považuje dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP plnění v podobě 

příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru 

a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát 

příkazů plátce. Závislou činnost však nelze ztotožnit s pracovněprávním pojmem závislá práce. 

Poměr mezi poplatníkem a plátcem příjmu, tedy mezi subjekty dle ZDP označovanými jako 

zaměstnanec a zaměstnavatel, je pro účely zdanění příjmů nutné posuzovat na základě zákona 

o daních z příjmů. Není tedy rozhodující, jaká právní skutečnost stála za vznikem příjmů. 

K naplnění znaků závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů tak může dojít i dle smlouvy 

o dílo či mandátní smlouvy. Podstatné je, že poplatník posuzovanou činnost nevykonává 

nezávisle, tj. na vlastní jméno a odpovědnost. Tato skutečnost musí vyplývat ze smlouvy mezi 

poplatníkem a plátcem příjmů – tedy jestliže projevená vůle stran smlouvy spočívá ve stanovení 

povinnosti poplatníka dbát příkazů plátce příjmu, bude činnost posuzována jako závislá činnost 

ve smyslu § 6 ZDP. V prvé řadě tedy budou posuzována práva a povinnosti vyplývající 

ze smlouvy, tzn. její obsah, ne typ závazku.53 

První odstavec šestého paragrafu ZDP dále doplňuje a upřesňuje, že příjmem ze závislé 

činnosti je také příjem za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným 

                                                 
52 Analýzy a statitiky: Údaje z daňových přiznání. Finanční správa [online]. [cit. 2019-03-08]. Dostupné 

z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-danovych-priznani. 
53 PELC, Vladimír: Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 152-160. 
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a komanditisty komanditní společnosti, a dále i odměna člena orgánu právnické osoby 

a likvidátora.54 

Příjmem ze závislé činnosti jsou dále i funkční požitky. Těmi ZDP podle § 6 odst. 10 

rozumí funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce dle zákona 

č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní 

moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále jsou zdanitelnými funkčními požitky odměny za výkon funkce 

v orgánech územní samosprávy, státních orgánech, spolcích, odborových organizacích 

a komorách. Také příjmy plynoucí např. studentům v praktickém výcviku mají charakter příjmů 

ze závislé činnosti. Od daně jsou však podle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP osvobozeny.55 Obdobně 

se posuzují příjmy žáků v praktickém výcviku i dle francouzské právní úpravy, ovšem 

osvobození je limitováno výší minimální mzdy. 

Za příjem se považuje jak peněžní plnění obdržené zaměstnancem, tak i příjem 

v naturální formě, tedy nepeněžní. Zákon o daních z příjmů ve svém § 3 odst. 3 odkazuje 

poplatníky při oceňování nepeněžních příjmů na zákon o oceňování majetku. V případě 

používání motorového vozidla zaměstnancem pro soukromé i služební účely se však 

zákonodárce rozhodl stanovit pravidla pro jeho ocenění přímo v zákoně o daních z příjmů. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanecká výhoda ve formě možnosti použití služebního vozidla 

k soukromým účelům zaměstnance již není zcela neobvyklá, jistě toto ustanovení zjednodušuje 

poplatníkům situaci při výpočtu jejich daňové povinnosti. Příjmem se v takovém případě rozumí 

1 % vstupní ceny vozidla včetně daně z přidané hodnoty za každý i započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla, přičemž minimální výše takového příjmu je jeden tisíc korun měsíčně.56  

Obecně lze shrnout, že veškerá peněžní plnění, která jsou plátcem příjmu poskytnuta 

poplatníkovi, budou podléhat dani z příjmů. Existují však výjimky v podobě úhrad výdajů, 

které zaměstnanci v souvislosti s výkonem povolání vznikly. Ve své podstatě proplacené výdaje 

neznamenají pro zaměstnance další výhodu, pouze nahrazují prostředky, které mu na základě 

pokynu plátce příjmu ušly. Jeho majetek se však vlivem obdržení náhrady výdajů nezvýší. 

S takovými případy ZDP počítá a výše popsané typy příjmů za zdanitelné příjmy nepovažuje. 

                                                 
54 Viz § 6 odst. 1 písm. b) a c) ZDP. 
55 BAKEŠ, Milan a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 195. ISBN 978-80-7400-

440-7. 
56 Viz § 6 odst. 6 ZDP. 
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Ovšem vyňaté jsou pouze taxativně vymezené typy náhrad dle § 6 odst. 7 ZDP, přičemž 

se jedná o následující: 

1. náhrady cestovních výdajů a hodnota bezplatného stravování poskytnutého 

zaměstnavatelem během pracovních cest, a to do výše stanovené zákoníkem 

práce, 

2. hodnota ochranných nápojů, a dále hodnota osobních ochranných pracovních 

prostředků, oděvů a obuvi poskytovaných v rozsahu stanoveném zákoníkem 

práce, jakožto i příspěvky na jejich údržbu, 

3. částky, které zaměstnanec přijal zálohově za účelem jejich vynaložení jménem 

zaměstnavatele, případně náhrady výdajů poplatníka, jež byly vynaloženy tak, 

jako by je platil zaměstnavatel přímo, a 

4. náhrady za opotřebení vlastního nářadí. 

Zastavme se nyní u prvního bodu, tj. cestovních náhrad. Zaměstnanec vyslaný 

na pracovní cestu v její souvislosti zpravidla vynaloží náklady, jež by mu za jiných okolností 

nebyly vznikly. Za účelem dopravy na místo výkonu práce zaplatí zaměstnanec obvykle jízdné, 

dále se předpokládají zvýšené výdaje na stravu a v neposlední řadě přicházejí v úvahu také 

výdaje na zaměstnancovo ubytování. Hradí-li zaměstnanec výše uvedené druhy výdajů 

ze  svého, přísluší mu dle zákoníku práce právo na jejich proplacení. Zákon o daních z příjmů 

zároveň nepovažuje proplacené výdaje za zdanitelné příjmy.57  

Příjmy ve formě cestovních náhrad však musejí být zdaněny, jestliže překročí limity 

stanovené zákoníkem práce. V případě náhrad stravného jsou vyňaty příjmy pouze do výše 

97 Kč (asi 3,50 €), 150 Kč (5,40 €) a 233 Kč (8,40 €) za každý kalendářní den pracovní cesty, 

jestliže pracovní cesta trvá déle než 5 hodin, 12 hodin a 18 hodin.58  

Příjem v podobě náhrad jízdních výdajů není podroben dani za podmínky, 

že zaměstnanec použil předem určený dopravní prostředek a jestliže prokázal výši zaplaceného 

jízdného. Dopravil-li se však zaměstnanec na místo výkonu práce svým soukromým vozidlem, 

přísluší mu nezdanitelná náhrada ve výši 4,10 Kč za každý ujetý 1 km. Dále mu zaměstnavatel 

proplatí náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určenou násobkem ceny pohonné hmoty 

(v prokázané výši či průměrem dle vyhlášky MPSV) a jejího spotřebovaného množství 

(vypočítaným dle údajů v technickém průkazu).59  

                                                 
57 Viz § 156 odst. 1 zákoníku práce. 
58 Viz § 156 odst. 1 a § 176 ods. 1 zákoníku práce. 
59 Viz § 158 zákoníku práce. 
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3.1.1 Zaměstnanecké benefity 

Dosud jsme určili, jaké druhy příjmů jsou dle ZDP považovány za příjmy ze závislé 

činnosti a jaké příjmy či náhrady jsou z působnosti zákona vyňaty. Zaměřme se nyní na ty druhy 

příjmů, které svými znaky naplňují definici zdanitelných příjmů dle § 6 ZDP a jež jsou 

zaměstnavatelem poskytovány nad rámec mzdy či platu v souvislosti se zaměstnaneckými 

benefitními programy. V některých případech se zákonodárce rozhodl ustoupit od jejich 

zdanění, a jsou tedy – za splnění dalších podmínek – osvobozeny. Z dikce § 6 odst. 9 ZDP 

lze dovodit, že většina osvobozených příjmů má nepeněžní charakter. Dále bývá osvobození 

často podmíněno skutečností, že zaměstnavatel poskytuje plnění z již zdaněného zisku, 

popř. na vrub daňově neuznatelných nákladů. Z pohledu zaměstnavatele tak poskytování výhod 

zaměstnancům nemusí připadat daňově optimální. Na druhou stranu je však spravedlivé, 

aby určitý nezdaněný, osvobozený příjem zároveň nesnižoval základ daně, a tedy i daňovou 

povinnost u jiného poplatníka.60 

Z hlediska podmínek zdanění tak lze rozdělit výhody do čtyř skupin. V prvé řadě 

se jedná o plnění, která pro zaměstnance představují osvobozený příjem a pro zaměstnavatele 

zároveň daňově uznatelný náklad. Takové benefity můžeme označit za daňově optimální 

pro obě strany; veřejný rozpočet však v těchto případech přijde zkrátka. Dále budeme hovořit 

o daňově příznivých benefitech pro zaměstnance, neboť jejich hodnotu nemusí zdanit, nicméně 

zaměstnavatel je může hradit až ze zisku po zdanění. Z pohledu veřejného rozpočtu jsou taková 

plnění daňově neutrální, stejně jako v případě třetí skupiny zaměstnaneckých benefitů, jež musí 

poplatník DPFO zdanit, avšak pro zaměstnavatele znamenají daňově uznatelný náklad. Poslední 

kategorie výhod nebude daňově optimální ani pro zaměstnance, jenž příjem zdaní dle § 6 ZDP, 

ani pro zaměstnavatele, který náklad na jejich poskytnutí nemůže zahrnout do daňově 

uznatelných výdajů. 

Za nejvýhodnější zaměstnanecké benefity lze označit například nepeněžní plnění 

vynaložené zaměstnavatelem za účelem odborného rozvoje zaměstnance. V této souvislosti 

si lze představit školné či kurzovné zaplacené za zaměstnance, který se dále vzdělává v oblasti 

předmětu činnosti zaměstnavatele. Daňově uznatelným nákladem tak může být například 

poplatek za kurz „Novinky ve zdanění pro rok 2019“ zaplacené daňově-poradenskou 

společností za své zaměstnance. Jestliže by však podobná společnost vyslala zaměstnance 

                                                 
60 VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 133. ISBN 978-

80-7552-926-8. 
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na someliérský kurz, jen těžko lze najít vhodnou argumentaci pro osvobození příjmů na straně 

zaměstnance a uznání nákladu v základu daně na straně zaměstnavatele.61 

Do stejné skupiny výhodných zaměstnaneckých požitků patří dále poskytování stravy 

ve vlastním závodním stravovacím zařízení zaměstnavatele (potraviny jsou však daňově 

neuznatelným nákladem) a 55 % hodnoty stravenek,62 případně stejný podíl ceny jídla, jestliže 

je závodní stravování zajištěno prostřednictvím dodavatele. Na straně zaměstnance však bude 

stravování obdržené v nepeněžní formě osvobozeno vždy v plné výši.63 Naopak posuzujeme-li 

obdobné příjmy zaměstnance dle francouzské úpravy, je třeba uvažovat se zákonnými limity 

hodnoty poskytnutých jídel, při jejichž překročení se daňový základ zaměstnance zvýší, 

viz kapitola 4.2.2. 

Mezi oboustranně výhodné benefity dále náleží příspěvky zaměstnavatele 

na zaměstnancovo zabezpečení ve stáří v maximálním úhrnu 50 000 Kč ročně, přičemž 

zaměstnavatel poukazuje peněžní prostředky přímo na účet pojištěnce u penzijní společnosti 

či jiné pojišťovací instituce, u které má zaměstnanec sjednáno penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, penzijní pojištění, anebo soukromé životní pojištění. Pro osvobození příjmů 

v podobě příspěvků na soukromé pojištění pro případ dožití nebi smrti navíc musí být splněna 

podmínka sjednání výplaty pojistného plnění až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně 

nejdříve v roce dosažení 60 let.64  

V druhé kategorii zaměstnaneckých benefitů prospívají podmínky zdanění zaměstnanci. 

Mezi pro něj osvobozené příjmy, jejichž poskytnutí je na zaměstnavatelově straně daňově 

neuznatelné, patří například příjem v podobě zajištěných nealkoholických nápojů na pracovišti. 

V tomto případě však musíme režim nealkoholických nápojů odlišit od režimu ochranných 

nápojů. Ty jsou zaměstnavatelem povinně poskytovány na základě zákoníku práce a jejich 

hodnota pro něj představuje daňově uznatelný náklad. Na druhé straně se pro poplatníka DPFO 

ochranné nápoje dle § 6 odst. 7 písm. b) vůbec nepovažují za příjem ze závislé činnosti.  

Dále musejí být hrazena buďto z fondu kulturních a sociálních potřeb, anebo na vrub 

nedaňových nákladů nepeněžní plnění ve formě pořízení zboží a služeb zdravotního a léčebného 

charakteru, či příspěvky na kulturní nebo sportovní akce, a dále příspěvky na tištěné knihy. 

                                                 
61 Viz § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. 
62 A zároveň maximálně 70 % z částky 97 Kč. Nejvýše tak může zaměstnavatel v základu daně uplatnit 67,90 Kč. 

Představuje-li takto uznatelná částka 55 % ceny stravenky, jako daňově nejvýhodnější se jeví stravenka v hodnotě 

123 Kč. Viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP. 
63 Viz § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. 
64 Viz § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. 



24 

Zaměstnavatel také může poskytnout zaměstnanci nepeněžní příjem v podobě rekreace 

a zájezdu, přitom hranice pro osvobození takového příjmu činí v úhrnu 20 000 Kč ročně.65 

V neposlední řadě může zaměstnanec osvobodit příjem ve formě nepeněžního bezúplatného 

plnění, které bylo poskytnuto z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnavatele (např. dárky 

obdržené zaměstnancem ku příležitosti pracovního či životního jubilea).66 

V další skupině daňově neutrálních zaměstnaneckých požitků najdeme příjmy 

zaměstnance z první skupiny, jejichž hodnota přesahuje limit pro osvobození – tj. příspěvky 

zaměstnavatele na spoření zaměstnance ve stáří převyšující 50 000 Kč ročně, přechodné 

ubytování dražší než 3 500 Kč měsíčně a dále poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci 

k používání i pro soukromé účely, příspěvky na dopravu zaměstnance na místo výkonu práce 

atd. Zaměstnavatel uplatní výdaje na výše vyjmenovaná plnění ve svém základu daně, naopak 

zaměstnanec příjmy v této podobě zdaní podle § 6 ZDP.  

Poslední kategorie zaměstnaneckých výhod, jejichž poskytnutí pro zaměstnavatele 

znamená daňově neuznatelný náklad a pro zaměstnance zdanitelný příjem, se bude týkat 

zejména příjmů z druhé kategorie benefitů, jejichž hodnota převyšuje zákonný limit 

pro osvobození – například tedy úhrn nepeněžních plnění v podobě rekreace ve výši přesahující 

20 000 Kč ročně.   

3.1.2 Dílčí základ daně 

Formulace dílčího základu daně ze závislé činnosti v českém právním systému má zcela 

mimořádnou obdobu, jež nelze nalézt ani připodobnit k žádné jiné právní úpravě (a zcela jistě 

ne francouzské, jak bude dále diskutováno). Dílčí základ daně totiž tvoří nejen příjmy ze závislé 

činnosti (tedy plnění, která se dle § 6 ZDP za příjmy považují a která nejsou zároveň 

osvobozena), ale také hodnota pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, jež je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti proto bývá často označován jako superhrubá mzda.  

Pro stanovení dílčího základu daně je tedy zaměstnanec povinen zvýšit svůj zúčtovaný 

hrubý výdělek o fiktivní částku, která ani zdaleka nepředstavuje jeho příjem. Jedná se pouze 

o náklad zaměstnavatele, který hradí z vyplácených příjmů pojistné, a to na základě povinnosti 

pouze jemu uložené zákonem. Zaměstnanec není objektem tohoto veřejnoprávního vztahu 

                                                 
65 Viz § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. 
66 Viz § 6 odst. 9 písm. g) ZDP. 
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zaměstnavatele a státu, přitom pouze na něj dopadá daňové břemeno a povinnost z hodnoty 

pojistného hrazeného zaměstnavatelem zaplatit daň. Důvodová zpráva související s tímto 

ustanovením argumentovala způsobem, že hodnota pojistného zaplaceného zaměstnavatelem 

představuje daňově uznatelný náklad na jeho straně a tudíž částka není nijak zdaněna. Zároveň 

bylo zdanění superhrubé mzdy obhajováno i tím, že důchod plynoucí ze sociálního systému 

nepodléhá dani, a tudíž nedochází k daňové nespravedlnosti.67 S tímto názorem však nelze 

souhlasit. Uvalení daně z příjmů na částku, která pro poplatníka příjmem jako takovým nikdy 

nebyla, přece ze své podstaty nelze považovat za spravedlivé. 

A tak se od 1. 1. 2008 v českém systému zdaňuje příjem ze závislé činnosti zvýšený 

o 34 % – část ve výši 9 % plyne do systému veřejného zdravotního pojištění a zbylá 25 % část 

zase na sociální zabezpečení. Zaměstnanec dále ze svého zaplatí do obou systémů 11 % 

zdanitelných příjmů, 4,5 % odvede na veřejné zdravotní pojištění a 6,5 % do systému sociálního 

zabezpečení. 

Spolu se zavedením superhrubé mzdy byla dále zrušena možnost uplatnit v dílčím 

základu daně dle § 6 ZDP jakékoli výdaje. Až do 31. 12. 2007 se totiž zaplacené odvody 

na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem považovaly za daňově uznatelný 

náklad. V souvislosti s těmito legislativními změnami tedy došlo ke zdanění jak zaplacené části 

pojistného zaměstnance, tak i úhrad do systémů sociálního a zdravotního pojištění, ke kterým 

byl povinen zaměstnavatel. To znamená, že se z jednoho dne na druhý zvýšil poplatníkům 

DPFO dílčí základ daně ze závislé činnosti z 87,5 % na 134 %.68 Taková konstrukce daně 

z příjmů dle mého názoru zcela popírá princip zdanění pouze disponibilního důchodu. 

Superhrubá mzda bývá předmětem politických diskuzí již od svého počátku. Vláda 

dokonce v únoru 2018 představila balíček navrhovaných novel zákona o daních z příjmů, mezi 

nimiž figurovalo právě i zrušení zdanění na podkladě superhrubé mzdy a zároveň zvýšení 

nominální sazby daně z příjmů fyzických osob na 19 %. V září 2018 se však vláda dohodla 

                                                 
67 PELC, Vladimír: Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 203-206. 
68 Sazba pojistného plynoucího do systému sociálního zabezpečení byla tehdy osmiprocentní. Blíže 

viz VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 155-160. ISBN 

978-80-7552-926-8. 
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na odložení navrhovaných změn z rozpočtových důvodů.69 V lednu roku 2019 pak byla médii 

komunikována zpráva o pravděpodobném zrušení superhrubé mzdy až v roce 2021.70 

3.1.3 Švarc systém 

Jak již bylo řečeno výše, zaměstnancům nenáleží právo uplatnit v dílčím základu daně 

z příjmů ze závislé činnosti jakékoli výdaje, ba naopak se jejich základ pro výpočet daně 

o třetinu zvýšuje. Ve skutečnosti však výdaje v souvislosti s výkonem závislé činnosti 

poplatníkům bezesporu vznikají. Náklady na každodenní dopravu do práce či ošacení ovšem 

nese zaměstnanec sám - jsou považovány za jeho osobní spotřebu.71 V tomto ohledu 

se  mimochodem francouzský systém zdanění příjmů od českého zásadně odlišuje. Poplatník 

totiž ve Francii uplatňuje buďto paušální výdaje ve výši 10 % zdanitelného příjmu po odečtení 

zaplaceného sociálního pojistného, anebo od takového příjmu odečte skutečně vynaložené 

výdaje v prokázané výši. 

Nemožnost uplatnění jakýchkoli výdajů a současně konstrukce zdanění na bázi 

superhrubé mzdy tak vede české poplatníky k hledání způsobů, jak se vysokému zdanění 

vyhnout. Jednou z často využívaných cest bývá vykonávání závislé práce na základě 

živnostenského podnikání – tzv. Švarc systém. Takový „zaměstnanec“ pak pro výpočet své 

daňové povinnosti aplikuje § 7 ZDP, přičemž jednak za účelem stanovení dílčího základu daně 

nezvýší příjmy o zaplacené sociální a zdravotní pojistné zaměstnavatelem a jednak ve svém 

základu daně uplatní výdaje – buďto skutečně vynaložené, anebo paušální ve výši 40 %, anebo 

60 % zdanitelných příjmů. Namísto zdanění 134 % příjmů tak bude daň vypočítána ze 60 %, 

případně 40 % vyfakturované měsíční mzdy. Z pohledu zákona o daních z příjmů se však bude 

stále jednat o závislou práci, a tedy by měl zaměstnanec – osoba samostatně výdělečně činná – 

zdanit své příjmy dle § 6 ZDP. 

                                                 
69 Tisková konference po jednání vlády, 4. září 2018. Vláda ČR [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--4--srpna-

2018-168256/. 
70 Snížení daní a odvodů se odkládá, superhrubá mzda zatím zůstane. ČT24 [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2710586-snizeni-dani-a-odvodu-se-odklada-superhruba-mzda-zatim-

zustane. 
71 Nicméně, nebylo tomu tak vždy. V roce 1993 bylo možné od měsíční mzdy odečíst výdaje na dopravu v paušální 

výši (tzv. dopravné). Hned v následujícím roce 1994 se však od odečítání dopravného upustilo. Blíže 

viz VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 125. ISBN 978-

80-7552-926-8. 
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Nutno však zdůraznit, že zaměstnanec vykonávající práci na základě Švarc systému sice 

ušetří na své daňové povinnosti, nicméně nemůže zároveň těžit z oprávnění, která mu přiznává 

zákoník práce, tj. např. cestovní náhrady, dovolená, výpovědní doba apod. 

3.1.4 Samostatný základ daně 

V rámci zdanění příjmů ze závislé činnosti se vedle obecného dílčího základu daně 

setkáváme i s tzv. samostatným základem daně. Tento pojem v sobě zahrnuje způsob zdanění, 

kdy je daň z příjmů sražena u zdroje výplaty podle zvláštní sazby daně a její odvedení 

do veřejného rozpočtu znamená splnění daňové povinnosti poplatníka (na rozdíl od úhrad záloh, 

jež se v roce následujícím po zdaňovacím období teprve započtou na stanovenou daň). 

Samostatný základ daně netvoří součást obecného základu daně – příjmy v samostatném 

základu daně tedy poplatník neuvádí ve svém daňovém přiznání. To také znamená, že vzhledem 

k příjmům, které jsou předmětem samostatných základů daně, nelze uplatnit výdaje, odčitatelné 

položky, ani daňové slevy či zvýhodnění. 

V rámci zdanění příjmů dle § 6 přichází samostatný základ daně v úvahu, jestliže 

zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani a dále jeho příjmy v úhrnu 

u jednoho zaměstnavatele nepřesáhly 10 000 Kč měsíčně, jestliže plynou na základě dohody 

o provedení práce, a 2 500 Kč za měsíc v ostatních případech. Samostatný základ daně je tedy 

formulován tak, aby zúčtované příjmy zaměstnance nepřesáhly hranici zakládající účast 

na sociálním a zdravotním pojištění. Samostatný základ daně podle § 6 odst. 4 ZDP se zdaňuje 

patnáctiprocentní zvláštní sazbou daně.72 

Představme si situaci, kdy je pracovníkovi v rámci poměru založeného dohodou 

o provedení práce zúčtována odměna 10 000 Kč. Jestliže zaměstnance nepodepsal u tohoto 

zaměstnavatele Prohlášení k dani, bude z jeho příjmu zaměstnavatelem sražena výsledná daň 

ve výši 1 500 Kč. Ovšem zvýšila-li by se odměna zaměstnance byť o jedinou korunu, muselo 

by být z příjmu odvedeno pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, zároveň 

by zaměstnanec odvedl zálohu na daň ze 134 % tohoto příjmu, a dále ještě doplatil pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění, jehož minimální výše se počítá z minimální mzdy (13 350 Kč). 

Místo osmi a půl tisíce by zaměstnanec nakonec obdržel pouze 6 437 Kč v čisté mzdě.73 Hranice 

                                                 
72 Viz § 6 odst. 4, § 36 odst. 2 písm. m) ZDP a PELC, Vladimír: Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 171-173. 
73 Sazba daně zohledňující pojistné zaplacené zaměstnavatelem činí 20,1 % hrubé mdy, zaměstnancova účast 

na pojistném pak 11 % hrubé mzdy - celkově tedy 31,1 % hrubé mzdy a navíc zaměstnanec doplatí 453 Kč 
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mezi oběma případy je nesmírně ostrá. I z tohoto důvodu se jeví zdanění příjmů ze závislé 

činnosti na podkladě superhrubé mzdy jako nespravedlivé. 

3.2 Základ daně a jeho úprava 

Základem daně z příjmů fyzických osob je částka příjmů, která převyšuje výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jak již bylo zmíněno, v dílčím základu daně 

podle § 6 ZDP nelze uplatnit žádné výdaje. Jestliže tedy poplatníkovi neplynou žádné další 

příjmy kromě příjmů ze závislé činnosti, jeho obecným základem daně budou pouze zdanitelné 

příjmy podle § 6 ZDP zvýšené o sociální a zdravotní pojistné zaplacené zaměstnavatelem. 

Příjmy osvobozené se dle § 5 odst. 5 ZDP do základu daně nezahrnují. 

Jestliže poplatník DPFO eviduje souběžně dva i více druhů zdanitelných příjmů (příjmy 

ze závislé nebo ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, příjmy z nájmu či ostatní 

příjmy), jeho základ daně bude stanoven jako součet všech dílčích základů daně, jejichž 

předmětem jsou takové druhy příjmů. Přitom tyto dílčí základy daně jsou již dříve upraveny 

podle pravidel obsažených v § 6 až § 10 ZDP. Jejich součet vytvoří obecný základ daně, s nímž 

je možné dále pracovat ve smyslu ustanovení o daňové ztrátě (§ 5 odst. 3 a § 34 ZDP), 

nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) a odčitatelných položkách (§ 34a a § 34f ZDP). 

3.2.1 Daňová ztráta a další odčitatelné položky 

Ztrátou se rozumí dle §5 odst. 5 ZDP rozdíl mezi výdaji a příjmy, jestliže dle účetnictví, 

daňové evidence či záznamů o příjmech a výdajích převyšují výdaje zdanitelné příjmy. 

Dle téhož ustanovení je možné vykázat ztrátu pouze v dílčích základech daně z příjmů 

ze samostatné činnosti a z nájmu (§ 7 a § 9 ZDP). Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení 

§ 6 ZDP nepřipouští uplatnění jakýchkoli výdajů, není ostatně ani možné, aby poplatník vykázal 

dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti ve ztrátě. Nicméně, ztráty lze prakticky dosáhnout 

v případě příjmů dle § 10 ZDP (zejména v souvislosti s úplatným převodem majetku). Zákon 

o daních z příjmů však nedovoluje o tuto zápornou částku snížit daňový základ. 

Ztráta upravená podle pravidel § 23 ZDP – tedy dle pravidel pro zvýšení a snížení 

základu daně – se nazývá daňová ztráta. O daňovou ztrátu lze snížit druhy příjmů 

stanovené podle § 7 až § 10 ZDP. Příjmy ze závislé činnosti tedy budou zdaněny vždy 

                                                 
do mimimální výše pojistného na veřejné zdravotní pojštění (tj. 13,5 % z minimální mzdy 13 350 Kč, přičemž 

zaměstnavatelova účast zůstává ve výši 9 % z hrubé mzdy). 
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v plné výši, a to i přesto, že v dílčích základech daně ze samostatné činnosti či z nájmu je 

vykázána ztráta.74 Z tohoto hlediska můžeme konstatovat určitou opatrnost a požadavek 

státu, aby ty nejdůležitější příjmy fyzických osob byly zdaněny za každých okolností. 

Vliv odčitatelnosti daňové ztráty je ilustrován na následujícím příkladu ( 

Příklad 1). 

 

Příklad 1: Uplatnění daňové ztráty v základu daně fyzické osoby 

dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti 100 000 Kč 

dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti 100 000 Kč 

dílčí základ daně z příjmů z nájmu - 150 000 Kč 

základ daně 100 000 Kč 

daňová ztráta - 50 000 Kč 

 

Poplatník dosáhl za zdaňovací období příjmů ze závislé činnosti ve výši 100 000 Kč, 

ve stejné částce také příjmů ze samostatné činnosti, a dále ve svém dílčím základu daně z nájmu 

eviduje daňovou ztrátu v hodnotě 150 000 Kč. Tuto ztrátu může odečíst od dílčího základu daně 

ze samostatné činnosti, a proto ve zdaňovacím období sníží dílčí základ daně podle § 7 ZDP 

na nulu. Příjmy ze závislé činnosti o zbylou část daňové ztráty ve výši 50 000 Kč nemůže snížit. 

Může však tuto částku převést do dalšího zdaňovacího období, neboť daňová ztráta, která 

nemůže být uplatněna v roce, ve kterém vznikla, může být odečtena od součtu dílčích základů 

daně podle § 7 až § 10 ZDP i v bezprostředně následujících 5 zdaňovacích obdobích.75  

Uplatnění ztráty v české právní úpravě se zásadně odlišuje od pravidel odečítání daňové 

ztráty ve Francii. Ve francouzském systému je totiž jednak možné o daňovou ztrátu snížit 

i příjmy ze zaměstnání a jednak je možné v samotném dílčím základu daně ze závislé činnosti 

ztrátu i vykázat. Vzhledem k možnosti uplatnění skutečných výdajů vzniklých v souvislosti 

s výkonem zaměstnání je totiž teoreticky možné dosáhnout daňové ztráty i v tomto dílčím 

základu daně. 

Vedle daňové ztráty zákon o daních z příjmů uvádí další dva druhy odčitatelných 

položek od základu daně – odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu 

                                                 
74 Viz § 5 odst. 3 ZDP. 
75 Viz § 34 odst. 1 ZDP. 
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odborného vzdělávání. V rámci podpory výzkumu a vývoje může poplatník odečíst 100 % 

či 110 % výdajů vynaložených na projekt výzkumné činnosti. Odpočet na podporu odborného 

vzdělávání spočívá v uplatnění výdajů na pořízení majetku sloužícího k odbornému vzdělávání 

žáků a studentů, a dále ve výdajích na hodinu vyučování žáka či studenta ve vzdělávacím 

programu (200 Kč na hodinu). Jestliže tyto odpočty nelze uplatnit v období, ve kterém náklady 

na tyto aktivity vznikly, lze je přenést do následujících tří zdaňovacích období.76 

3.2.2 Nezdanitelná část základu daně 

Základ daně lze upravit dále o výdaje spojené s poskytnutím bezúplatného plnění 

na veřejně prospěšné účely. Hodnota bezúplatných plnění však musí v úhrnu dosahovat alespoň 

dvou procent základu daně (před snížením o daňovou ztrátu), anebo alespoň 1 000 Kč. 

Maximálně lze odečíst bezúplatná plnění ve výši 15 % základu daně, jež byly poplatníky 

poskytnuty za účelem podpory vývoje v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a mimo jiné také 

v oblasti humanitární a charitativní.77 Na rozdíl od francouzské úpravy taková bezúplatná plnění 

snižují základ daně, přičemž ve Francii se jejich hodnota odečítá od samotné daně, ovšem pouze 

ve výši 55 % a 70 % poskytnutého bezúplatného plnění. 

Daňový základ lze snížit také o zaplacené úroky z úvěru na financování bytových potřeb 

poplatníka, přičemž maximální hranice odčitatelných výdajů činí v úhrnu 300 000 Kč za celou 

domácnost v jednom zdaňovacím období. Další nezdanitelnou část daně tvoří úhrady 

na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud již dříve nebyly uhrazeny 

zaměstnavatelem, a to nejvýše v hodnotě 10 000 Kč za zdaňovací období. 

S cílem podpory a pobídky poplatníků k vynaložení prostředků za účelem spoření 

na zabezpečení ve stáří je zákonem o daních z příjmů stanovena možnost odečtení zaplaceného 

pojistného na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní 

spoření a soukromé životní pojištění. Maximální hranice možného odpočtu činí 24 000 Kč, 

přitom v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního 

spoření je možné odečíst pouze částku převyšující hranici zakládající nárok na maximální státní 

příspěvek, to znamená částku převyšující 12 000 Kč.78 Z hlediska daňové optimalizace je tedy 

pro zaměstnance nejvýhodnější, aby v případě spoření se státním příspěvkem zaplatil 12 000 Kč 

měsíčně, a bez státního příspěvku 24 000 Kč. 

                                                 
76 Viz § 34 odst. 4, § 34a až § 34h ZDP. 
77 Viz § 15 odst. 1 ZDP. 
78 PELC, Vladimír: Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 352-354. 
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3.3 Úprava daně 

Základ daně z příjmů fyzické osoby upravený o daňovou ztrátu, odčitatelné položky 

a nezdanitelné části základu daně je po zaokrouhlení na stovky směrem dolů finální částkou, 

která bude zdaněna patnáctiprocentní sazbou daně. Výsledná daň však ještě neznamená 

pro poplatníka konečnou daňovou povinnost. Před jejím stanovením má poplatník nárok 

na  snížení výše daně o daňové slevy, a případně i daňová zvýhodnění. Zatímco daňové slevy 

lze uplatnit maximálně do výše vypočtené daně, daňová zvýhodnění mohou daň převýšit. 

Z tohoto titulu pak poplatníkovi vznikne nárok na vyplacení daňového bonusu. 

Základní slevou, na kterou má nárok každý poplatník DPFO se zdanitelnými příjmy, 

je sleva na poplatníka. Z ustanovení §35ba odst. 1 písm. a) ZDP vyplývá, že každý poplatník 

uvedený v § 2 ZDP má možnost snížit svou daňovou povinnost o 24 840 Kč, tj. i například 

student či pracující důchodce. Dále není stanovena podmínka týkající se doby, po kterou 

poplatníkovi plynuly během zdanitelného období zdanitelné příjmy – základní sleva 

na poplatníka bude uplatněna vždy, tedy bez ohledu na to, že poplatník vyvíjel činnost za účelem 

získání příjmu pouze během i malé části zdaňovacího období. Odečtena bude od daně vždy 

nominální částka vztahující se k celému zdaňovacímu období, byť například výpočet měsíční 

zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zohledňuje pouze jednu dvanáctinu slevy. 

Ve francouzské úpravě nelze nalézt podobnou úpravu slevy na dani. Jestliže bylo účelem 

české základní slevy reflektovat určité elementární výdaje poplatníka, které nemohly být 

uplatněny v dílčím základu daně z příjmů ze závislé činnosti, pak francouzským ekvivalentem 

české základní slevy na poplatníka může být možnost uplatnit v takovém dílčím základu daně 

výdaje (buďto paušálně ve výši 10 %, anebo ve skučené výši). 

V pořadí další slevou na dani uvádí § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP slevu na manžela. Slevu 

na manžela lze uplatnit na manžela žijícího ve společně hospodařící domácnosti poplatníka 

v případě, že manžel eviduje příjmy pouze do výše 68 000 Kč. Ustanovení dále definuje, které 

příjmy se do této částky nezahrnují – jsou mezi nimi zejména státní příspěvky sociálního 

charakteru, například dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální 

podpory atd. Sleva na manžela je stanovena ve stejné výši jako základní sleva na poplatníka, 

přičemž je-li manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. 

Představme si situaci, kdy manžel eviduje příjmy vyšší než 68 000 Kč, a tedy podmínky 

uplatnění slevy na manžela nejsou splněny. Jestliže by manžel zdanil 68 001 Kč sazbou daně 

15 %, dosahovala by výše jeho daňové povinnosti hodnoty 10 200 Kč. Přitom by sám nemohl 
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uplatnit celou výši své základní slevy na poplatníka 24 840 Kč, takže by část slevy ve výši 

14 640 Kč přišla vniveč. A tak bude celá sleva manžela využita až v situaci, kdy by jeho základ 

daně činil 165 600 Kč.79 

Ve francouzské úpravě opět neexistuje nominální částka, jež snižuje daňovou povinnost 

poplatníka vzhledem k druhovi s nízkými zdanitelnými příjmy. Takováto situace je zohledněna 

rodinným kvocientem – tedy v případě dvojice se suma jejich zdanitelných příjmů rozdělí 

na poloviny, přičemž tato částka slouží k určení daňového pásma. 

Dalšími slevami na dani jsou slevy na invaliditu, sleva na studenta, sleva na evidenci 

tržeb a sleva za umístění dítěte. Poslední jmenovaná je jediným typem slevy v české úpravě, 

jež se uplatňuje ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, které poplatník zaplatil za umístění 

dítěte v předškolním zařízení. Maximální částka, jež lze odečíst od daně, je hodnota minimální 

mzdy, tj. 13 350 Kč.80 Ve srovnání se systémem slev francouzské právní úpravy je situace 

přesně opačná. Ve Francii se slevy na dani uplatňují v drtivé většině ve výši prokazatelně 

vynaložených výdajů. Jednou z mála slev na dani v nominální výši je sleva na školné dítěte. 

Zároveň výdaj související s ohlídáním dítěte znamená pro francouzského poplatníka daňové 

zvýhodnění, a případně tak i nárok na daňový bonus. 

Jedinou možností pro českého poplatníka, jak dosáhnout daňového bonusu, je uplatnění 

daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Daňová povinnost může být snížena o nominální 

částku vynaloženou v souvislosti s každým vyživovaným dítětem, jež žije společně 

s poplatníkem v jediné domácnosti. Daňový bonus činí 13 404 Kč ročně na jedno dítě, na druhé 

dítě uplatní poplatník zvýhodnění ve výši 15 804 Kč a třetí a každé další dítě znamená 

pro poplatníka daňové zvýhodnění ve výši 17 004 Kč ročně. Daňové zvýhodnění v nižší 

hodnotě než vypočtená daňová povinnost se označuje za slevu na dani. Jestliže je však daňové 

zvýhodnění vyšší než vypočtená daň poplatníka, označujeme rozdíl mezi nimi za daňový bonus. 

Na daňový bonus vzniká poplatníkovi nárok, jestliže jeho výše činí alespoň 100 Kč, avšak 

maximálně 60 300 Kč ročně. 

I v případě daňového zvýhodnění v nominální výši na vyživované dítě lze konstatovat, 

že obdobná konstrukce ve francouzské právní úpravě neexistuje. Počet dětí žijících 

v domácnosti se odráží ve výši rodinného kvocientu, další výdaje související s dětmi poplatníka 

                                                 
79 Nejsou uvažovány další odčitatelné položky. 
80 Viz § 35bb ZDP. 
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pak nabývají podoby slevy (školné dítěte), případně daňového zvýhodnění, jehož nárok vzniká 

na podkladě prokazatelně vynaložených výdajů za hlídání dítěte.  
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4 Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob ve Francii 

Následující kapitola se zabývá některými konstrukčními prvky daně z příjmů fyzických 

osob ve Francii, přičemž pozornost bude zaměřena pouze na ty složky zdanění, které jsou 

z hlediska srovnání obou právních úprav relevantní. Předmětem kapitoly tak budou zejména 

instituty, jež česká konstrukce nezná, případně k nim přistupuje zcela odlišným způsobem.  

Následující text tedy bude pojednávat o charakteristikách a důsledcích společného 

zdanění domácností a také o specifikách zdanění nejdůležitější kategorie příjmů z pohledu 

fyzické osoby, jimiž jsou příjmy ze zaměstnání. Diskutován bude i rozdílný postoj 

francouzského zákonodárce ke zdanění sociálních transferů.  

4.1 Společné zdanění příjmů domácnosti 

Pravděpodobně nejvýznamnější rozdíl mezi zdaněním příjmů fyzických osob v České 

republice a ve Francii spočívá ve stanovení zdanitelné jednotky. Zatímco v českém systému 

se zdaňují příjmy až na úrovni jednotlivce, francouzský poplatník své příjmy zdaní na základě 

souhrnu příjmů celé domácnosti. Takový systém jistě lépe zohledňuje sociální postavení 

poplatníka – vždyť životní úroveň člověka často nesouvisí pouze s jeho vlastním příjmem, 

ale i s příjmem veškerých členů hospodařících ve společné domácnosti. Na druhou stranu 

je však tento způsob zdanění spojený s neúměrně komplikovanou konstrukcí a správou daně, 

počínaje samotným vymezením členů domácnosti, pokračujíc výpočtem daně a (zálohovým) 

placením progresivní daně konče. 

Na tomto místě je třeba zmínit skutečnost, že existují i jiné zdanitelné jednotky než 

jednotlivec či domácnost. Například v letech 1927-1952 se na českém území dle zákona 

č. 76/1927 Sb., o přímých daních, zdaňoval důchod hlavy rodiny, ke kterému se přičetl důchod 

jeho rodinných příslušníků. Za hlavu rodiny se pokládala „osoba, která, stojíc v čele jednotné 

domácnosti dvou neb více osob, tuto vede a řídí, takže ostatní osoby jsou její vůli podřízeny. 

Ve sporných případech pokládá se muž za hlavu rodiny“.81 V dnešní době by však podobná 

formulace právního ustanovení obstála jen stěží.  

Nejvíce se český způsob zdanění fyzických osob k francouzskému přibližoval v letech 

2005-2007, a to v případě zdanitelné jednotky - dvojice. Zákon o daních z příjmů tehdy 

                                                 
81 Viz § 5 odst. 3 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních. In: CODEXIS [právní informační systém]. ATLAS 

Consulting [cit. 2018-11-12]. 
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umožňoval manželům vyživujícím alespoň jedno dítě ve společné domácnosti vypočítat svou 

daň ze společného daňového základu. Každý manžel upravil své příjmy o výdaje samostatně, 

dílčí základy daně obou manželů se sečetly do jediného základu daně a ten se dále upravil 

o nezdanitelnou část. Následně každý z manželů podal daňové přiznání, do kterého zahrnul 

polovinu společného základu daně a polovinu odčitatelných položek.82  

Ve výsledku tak společné zdanění manželů v České republice paradoxně vedlo 

ke zvýšení počtu podaných daňových přiznání, neboť jej podával i manžel či manželka 

bez zdanitelných příjmů.83 Přitom jedna z výhod společného zdanění více osob by měla spočívat 

právě naopak v menším množství daňových přiznání určených k posouzení daňovými správci. 

Teoreticky by se tak měly snížit i náklady finanční správy. K této vhodnější variantě se přiklonil 

francouzský zákonodárce, když stanovil povinnost deklarovat příjmy a výdaje veškerých členů 

domácnosti v jediném daňovém přiznání.  

4.1.1 Domácnost jako zdanitelná jednotka 

Základní pravidlo francouzského zdanění příjmů fyzických osob je vyjádřeno v čl. 6 

odst. 1 CGI tak, že „příjem každého poplatníka je zdanitelný na základě souhrnu zisků a příjmů 

všech členů daňové domácnosti (foyer fiscal).“ Domácnost se v tomto smyslu skládá 

z poplatníka, jeho manžela či manželky (případně partnera) a dále z jejich dětí a jiných osob 

považovaných za členy domácnosti.84 

Dítětem se rozumí nezletilé svobodné dítě vyživované poplatníkem a žijící s ním 

ve společné domácnosti. Zletilé dítě poplatníka může zažádat o připojení k rodičově 

domácnosti, a to za podmínek, že je mladší 21 let, resp. 25 let, připravuje-li se na své budoucí 

povolání soustavným studiem. Bez ohledu na věk může být připojeno dítě tělesně postižené. 

Zároveň také nezáleží na rodinném stavu potomka – připojit se může jak svobodné, tak i vdané 

či ženaté dítě. V takovém případě se k domácnosti rodičů (či nevlastních rodičů) připojí i partner 

dítěte.  

                                                 
82 Viz § 13a ZDP, ve znění účinném k 1. 8. 2007. 
83 VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 68-72. ISBN 978-

80-7552-926-8. 
84 Osobou považovanou za člena domácnosti může být jakákoli invalidní osoba, které se poplatník ujal, a to bez 

ohledu na jejich příbuzenský vztah. Viz čl. 196 A bis CGI. 
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Na druhou stranu může i samotný rodič požádat správce daně o oddělené zdanění příjmů 

nezletilého dítěte. Jeho příjem pocházející z činnosti či majetku však musí být nezávislý 

na příjmu jeho rodičů. 

Volba odděleného zdanění příjmů pro manžele však ve francouzském systému možná 

není. Své příjmy tak dvojice zdaní zásadně společně. Nicméně i toto základní pravidlo má své 

zákonné výjimky – manželé například musí zdanit své příjmy odděleně, jestliže nežijí 

ve společné domácnosti a zároveň si sjednali režim oddělených vlastnictví.85 

4.1.2 Rodinný kvocient 

Jak již bylo zmíněno, poplatník vypočítá svou daň na základě společných příjmů 

veškerých osob žijících v jeho domácnosti. Taktéž částka daně je společná pro celou domácnost 

a poplatníci daně jsou odpovědní společně a nerozdílně za její zaplacení. Ovšem vzhledem 

k tomu, že se ve francouzském systému zdaňují příjmy progresivně, nelze samotný společný 

základ daně subsumovat pod daňové pásmo. Sumu příjmů je nutné nejdříve vydělit hodnotou, 

které reflektuje nejen počet členů domácnosti, ale také jejich postavení v rámci rodiny.  

Institutem, který pro účely konstrukce daně z příjmů fyzických osob zohledňuje, 

a zejména kvantifikuje rozmanitá rodinná uspořádání, je již dříve zmíněný rodinný kvocient. 

Jedná se o dělitele, jehož prostřednictvím se základ daně fiktivně rozprostře na každého 

příslušníka domácnosti – i na toho bez zdanitelných příjmů. Teprve poté se určí sazba daně 

a vypočítá ideální podíl daňové povinnosti jednotlivého člena domácnosti. 

Počet dílů rodinného kvocientu se odvíjí jednak od rodinného statusu poplatníka, jednak 

od počtu vyživovaných dětí v rámci domácnosti. Kvocient svobodného, rozvedeného 

nebo ovdovělého poplatníka žijícího samostatně je roven jedné. Jestliže však dříve alespoň 

po dobu pěti let vychovával sám své dítě, zvyšuje se jeho kvocient na 1,5. 

Sezdanému či registrovanému86 bezdětnému páru je zákonodárcem přidělen kvocient 

se dvěma díly. Jak jejich první, tak i druhé dítě zvýší kvocient o půl dílu. Třetí a každé další dítě 

vychovávané v takové domácnosti znamená pro pár jeden díl navíc. Například manželé 

se dvěma dětmi se tedy pro účely daně z příjmu považují za třídílnou domácnost. Obdobně, 

                                                 
85 DISLE, Emmanuel a kol. DCG 4 – Droit fical 2018/2019 – Manuel. [verze Kindle]. 12. vydání. Malakoff: Dunod, 

2018, str. 432. ISBN 978-2-10-078386-1. 
86 Dvojice, jež uzavřela tzv. PACS (Pacte Civile de Solidarité), obdobu registrovaného civilního partnerství, které 

je ve Francii možné i pro osoby rozdílného pohlaví. 
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tzn. jako dvojice, se posuzuje i ovdovělý poplatník v případě, že vychovává děti. To značí, 

že i rodinný kvocient vdovce vychovávajícího dvě děti bude roven třem. 

Rozvedený či svobodný poplatník vyživující děti určí svůj rodinný kvocient podobně 

jako dvojice, tj. první a druhé dítě pro něj znamenají půl, a každé další dítě jeden celý díl. Ovšem 

žije-li sám a vychovává-li své děti samostatně, může svůj kvocient zvýšit navíc ještě o půl dílu. 

Jestliže je však výchova dítěte sdílená s druhým rodičem, zvyšuje se kvocient o pouhých 0,25 

a 0,5 v případě jednoho, resp. dvou a více dětí.87 

Výše popsané rodinné situace znázorňuje níže uvedená Tabulka 2. Výčet situací je pouze 

ilustrativní a nezastavuje se u kvocientu se čtyřmi díly. Analogicky se jeho hodnota zvyšuje 

o 1 s každým dalším vyživovaným dítětem. 

Tabulka 2: Složení rodinného kvocientu88 

Rodinná situace poplatníka 
Počet dílů rodinného 

kvocientu 

Svobodný, rozvedený nebo 

ovdovělý bez dětí 
1 (příp. 1,5)* 

Ženatý/vdaná bez dětí 2 

Svobodný nebo rozvedený 

a 1 vyživované dítě 
1,5 (příp. + 0,5/0,25)** 

Ženatý/vdaná nebo ovdovělý 

a 1 vyživované dítě 
2,5 

Svobodný nebo rozvedený 

a 2 vyživované děti 
2 (příp. + 0,5)** 

Ženatý/vdaná nebo ovdovělý 

a 2 vyživované děti 
3 

Svobodný nebo rozvedený 

a 3 vyživované děti 
3 (příp. + 0,5)** 

Ženatý/vdaná nebo ovdovělý 

a 3 vyživované děti 
4 

* Vychovával-li poplatník dítě po dobu alespoň 5 let 
** Žije-li sám a vychovává-li dítě samostatně/ve společné péči 

                                                 
87 Viz čl. 194 CGI. 
88 Viz čl. 194 CGI, vlastní zpracování. 
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4.1.3 Aplikace rodinného kvocientu 

Aplikace rodinného kvocientu v rámci kalkulace daně předpokládá pět po sobě 

následujících operací: 

1. stanovení počtu dílů rodinného kvocientu, 

2. rozdělení celkového příjmu dle počtu dílů, 

3. určení sazby daně dle výše příjmů připadajících na jeden díl, 

4. výpočet fiktivní daňové povinnosti jednoho dílu, a konečně 

5. vynásobení daně počtem dílů rodinného kvocientu.89 

A rovnou si předveďme použití kvocientu v praxi – představme si kupříkladu dvojici, 

kde manžel vydělá 3 000 € měsíčně, zatímco manželka eviduje příjmy pouze ve výši 2 000 € 

za celý rok. Jejich celkové roční příjmy dosáhnou výše 38 000 €. Jestliže bude dvojice zdaněna 

společně, rozdělí se příjmy poměrně na oba manžely dle dvojdílného rodinného kvocientu 

a sazba daně se určí dle hodnoty 19 000 €. Uvažujeme-li s francouzským rodinným kvocientem, 

daňovými pásmy a sazbami daně, vypočte se daňová povinnost manželské dvojice jakožto 14 % 

z části základu daně převyšujícího 9 964 €, tj. 2 530,08 € (viz Příklad 2). 

Příklad 2: Společné zdanění manželů 

Roční příjem manžela 36 000,00 € 

Roční příjem manželky 2 000,00 € 

Společný základ daně 38 000,00 € 

Rodinný kvocient 2 

Průměrný příjem 19 000,00 € 

Sazba daně z části 9 964 €  0 % 

Sazba daně z části 9 036 € 

(19 000 € – 9 964 €) 
14 % 

Daň jednoho člena domácnosti 

(9 036 € * 14 %) 
1 265,04 € 

Daň domácnosti (1 265,04 € * 2) 2 530,08 € 

                                                 
89 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 6617. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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Srovnejme nyní daňovou povinnost manželů s totožnou finanční situací, avšak 

v systému odděleného zdanění příjmů (Příklad 3). Jestliže by dvojice za jinak stejných 

podmínek zdaňovala své příjmy samostatně, daň manžela by se odvíjela od daňového pásma 

s 30 % sazbou daně. Manželka by však ze svých příjmů daň neodváděla. I tak by se daň 

(před slevami) v druhém případě vyšplhala téměř na dvojnásobek: 

Příklad 3: Oddělené zdanění manželů 

Daň z části 9 964 €  0 € 

Daň 14 % z části 17 555 € (27 519  € 

– 9 964 €) 
2 457,70 € 

Daň 30 % z části 8 481 € (36 000 € 

– 27 519 €) 
2 544,30 € 

Daň 5 002,00 € 

 

Závěrem si ještě představme situaci, ve které by rodiče ze svého příjmu vyživovali navíc 

ještě své tři děti. Rodinný kvocient by se zvýšil na hodnotu čtyř a referenční hodnota pro určení 

sazby daně by ani nepřesáhla částku 9 964 €, tj. horní hranice daňového pásma s nulovou sazbou 

daně (38 000 € ÷ 4 = 9 500 €). Domácnost by tak své příjmy vůbec nezdanila. 

4.1.4 Účinky rodinného kvocientu a jeho alternativy  

Z výše uvedených případů, byť zjednodušených, lze vyvodit zobecněnou tezi, 

že společné zdanění, a zejména aplikace rodinného kvocientu, mají za následek snížení 

progresivity daně. Jestliže se totiž souhrnný příjem celé domácnosti vydělí rodinným 

kvocientem, bude výsledná částka v drtivé většině případů výchozí pro uplatnění nižší sazby 

daně. Výsledná daňová povinnost vícečlenné domácnosti může být ve srovnání s jednotlivcem 

až nepřiměřeně nízká. 

S touto skutečností se francouzský zákonodárce vyrovnal zavedením tzv. zastropování 

účinku rodinného kvocientu (plafonnement). Rodina s dětmi vypočítá nejdříve základní částku 

daně na základě rodinného kvocientu, který zohledňuje počet dětí žijících v domácnosti. 

Následně stanoví fiktivní výši daně, kterou by zaplatila za jinak stejných podmínek bezdětná 
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domácnost. Mezi těmito dvěma částkami nesmí být rozdíl větší než 1 551 € na každý půl díl 

odlišného rodinného kvocientu.90 

I přesto lze s jistotou tvrdit, že rodina s dětmi má ve francouzském daňovém systému 

výrazně výhodnější postavení než bezdětná domácnost. Zvýší-li se totiž příjem domácnostmi 

s dětmi, zůstane jí z každého dalšího vydělaného eura v peněžence více než bezdětné 

domácnosti. S obdobným výsledkem lze srovnat i daňovou situaci dvojice a svobodného 

poplatníka. Tato skutečnost může dle mého názoru vést jednotlivce až k rezignaci na hledání 

lépe placené práce, případně k založení rodiny či setrvání rozvrácené dvojice v jediné 

domácnosti z pouhého důvodu daňové optimalizace. V prvním případě mohou mít následky 

dalekosáhlý negativní dopad na trh práce, a tedy i ekonomický růst státu. V druhém případě 

se důsledky promítnou do pozitivního demografického vývoje, což bylo nepochybně i smyslem 

a cílem francouzské právní úpravy. Z morálního hlediska se však zdá správnost takového 

rozhodnutí poplatníka diskutabilní. 

Jestliže jsou ve francouzské právní úpravě sociální aspekty reflektovány rodinným 

kvocientem, v českém daňovém systému jsou zohledněny například slevami na dani. Poplatník 

tak může snížit svou daňovou povinnost o slevu na manželku či o daňové zvýhodnění 

na vyživované děti, viz kapitola 3.3.  

V rámci samostatné činnosti pak může český poplatník rozdělit své příjmy a výdaje 

na tzv. spolupracující osobu. Tou se rozumí manžel, či manželka, jiná osoba žijící s poplatníkem 

ve společně hospodařící domácnosti (např. dítě s ukončenou základní školní docházkou) 

a nakonec člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. Na spolupracující osobu lze 

rozdělit maximálně 30 % příjmů a výdajů, ovšem jestliže je takovou osobou pouze manžel, podíl 

rozdělených příjmů a výdajů může dosáhnout až 50 %. Takovou situaci lze přirovnat 

k francouzské domácnosti s rodinným kvocientem ve výši dvou, tj. k manželské či partnerské 

dvojici.  

Příjmy a výdaje však nelze rozdělit na takovou spolupracující osobu, na kterou poplatník 

zároveň uplatňuje slevu či daňové zvýhodnění. Představme si ale rozdělení příjmů a výdajů 

na dítě, jež jinak nemá žádné zdanitelné příjmy. Základní sleva na poplatníka, kterou si dítě 

ve svém daňovém přiznání uplatní (24 840 Kč ročně), bude vyšší než daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě poplatníka, který své příjmy přerozdělil (15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč 

na druhé dítě atd.). Suma daňových povinností veškerých členů domácnosti tak bude nižší. 

                                                 
90 Viz čl. 197 odst. I. al. 2. CGI. 
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Zároveň se poplatník rozdělující příjmy a výdaje pravděpodobně může vyhnout povinnosti 

solidárního zvýšení daně.91 

4.2 Platy, mzdy, důchody a doživotní renty 

Zaměřme se nyní na nejdůležitější kategorii příjmů fyzických osob, tedy na příjmy 

ze závislé činnosti, resp. platy, mzdy, důchody a doživotní renty ve francouzské  právní úpravě. 

Se zdaněním příjmů tohoto charakteru má zkušenost největší podíl poplatníků francouzské daně 

z příjmů fyzických osob - až 80 % podaných daňových přiznání ve Francii v sobě totiž zahrnuje 

příjmy ze zaměstnání, anebo zdanitelné příjmy vyplácené státem.92 Jedná se tak o jednu 

z nejvýznamnějších součástí systému zdanění příjmů fyzických osob. 

4.2.1 Zdanitelné příjmy 

Platy, mzdy, důchody a doživotní renty lze připodobnit k české kategorii příjmů 

ze závislé činnosti, zároveň je však francouzská kategorie o něco širší. Pojmy mzda (salaire) 

a plat (traitement) jsou charakterizovány jakožto plnění vyplacená za vykonanou práci 

na základě pracovní smlouvy, resp. odměny státních úředníků, a obecně jako jakékoli peněžní 

či nepeněžní příjmy získané poplatníkem, který se nachází v pozici podřízeného tomu, 

kdo příjem vyplácí. Stejně tak do této kategorie patří i odměny členů řídících orgánů obchodních 

společností a také příjmy související s výkonem zaměstnání. Mezi ty řadíme například 

proplacené výdaje (které jsou nicméně částečně osvobozeny), ale i náhrady mzdy v případě 

dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské). Francouzský zákonodárce navíc výslovně 

označil starobní a invalidní důchody, přijaté povinné výživné a doživotní renty za zdanitelné 

příjmy, a to ve stejné kategorii, v jaké se zdaňují i příjmy ze závislé činnosti. Naopak česká 

právní úprava takové příjmy za splnění dalších podmínek osvobodila, byť v případě pravidelně 

vyplácených dávek z nemocenského či důchodového pojištění pouze do 36násobku minimální 

mzdy. Částka přesahující tuto hranici se zdaní ve skupině ostatních příjmů podle § 10 odst. 1 

písm. e) ZDP. 

Ovšem i ve francouzské právní úpravě jsou některé příjmy sociálního charakteru, určené 

především rodinám s dětmi, osvobozeny. CGI vyjmenovává například přídavek na dítě, 

přídavek pro osamoceného rodiče, příspěvek na školní potřeby dítěte začínajícího povinnou 

                                                 
91 Viz § 13 ZDP. 
92 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 3008. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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školní docházku apod. Vedle plnění, která jsou vyplácena státem, je osvobozeno 50 % náhrad 

v případě pracovního úrazu, odstupné vyplacené v zákonné výši,93 či zaměstnancem přijatá 

nepeněžní bezúplatná plnění nepatřičné hodnoty (169 € za rok).  

Také odměny žáků a studentů z praktického vyučování jsou osvobozeny - zatímco 

v české úpravě bez limitu, ve francouzském systému pouze do výše minimální mzdy, 

tj. 17 982 € ročně.94 Zároveň jsou dle článku 81 al. 36 CGI osvobozeny příjmy studentů 

do jejich 26. roku věku až do trojnásobku minimální mzdy (4 495 €), a to bez návaznosti 

na výkon povinné stáže či praktického vyučování.95 Cílem tohoto ustanovení byla podpora 

vysokoškolských studentů, kteří si během (zejména letních) prázdnin přivydělávají za účelem 

financování jejich studií. V české právní úpravě studenti své příjmy zdaňují, jejich zvýhodnění 

v daňovém systému však spočívá v uplatňování slev, a to jak základní na poplatníka, tak i slevy 

na studenta.  

4.2.2 Stravování 

Podobně jako v českém systému i v tom francouzském podléhají dani také nepeněžní 

příjmy související se závislou činností. Velkou pozornost si ve francouzské právní úpravě 

vysloužilo zejména stravování zaměstnanců. Rozlišujeme případy, kdy zaměstnavatel  

1. zajišťuje stravování na pracovišti, 

2. poskytuje náhradu za nutnost zabezpečit si vlastní stravování (prime de panier), 

3. zajišťuje stravenky a  

4. proplácí stravné v rámci pracovních cest.  

V prvém případě je jedno jídlo zajištěné zaměstnavatelem oceněno částkou 4,80 €. 

Jestliže se zaměstnanec stravuje například v závodní jídelně zdarma, musí tento nepeněžní 

příjem zdanit. Pokud však na stravování přispívá alespoň polovinou této částky, nemusí hodnotu 

stravování vůbec zahrnout do zdanitelných příjmů. 

Zaměstnanci, kteří jsou nuceni přinést si na pracoviště vlastní jídlo, a to zejména 

z důvodu pracovní doby (noční hodiny, práce na směny), jsou oprávněni obdržet 

od zaměstnavatele náhradu, která se až do výše 6,50 € nepovažuje za zdanitelný příjem. 

                                                 
93 Zatímco český poplatník odstupné zdaní vždy. 
94 Viz čl. 81 CGI. 
95 DISLE, Emmanuel a kol. DCG 4 – Droit fical 2018/2019 – Manuel. [verze Kindle]. 12. vydání. Malakoff: Dunod, 

2018, str. 442-446. ISBN 978-2-10-078386-1. 
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Zatímco hodnota stravenek poskytnutých zaměstnanci je v české právní úpravě zcela 

osvobozena, francouzský poplatník musí zdanit nepeněžní příjem převyšující hranici 

osvobození ve výši 5,43 € za jednu stravenku.  

Náhrady stravného pro českého poplatníka nepředstavují v rámci již dříve 

diskutovaných limitů zdanitelný příjem. Obdobně i francouzský poplatník stravné nebude danit, 

nicméně z důvodu osvobození takových příjmů. Hodnota stravného za jedno jídlo během krátké 

(jednodenní) pracovní cesty je stanovena na 9,10 €; je-li však zaměstnanec nucen se stravovat 

v restauračním zařízení, hodnota stravného se vyšplhá až na 18,60 € za jídlo. Stejná částka 

je osvobozena v případě dlouhodobé pracovní cesty kratší tří měsíců. Náhrada osvobozeného 

stravného se dále snižuje s délkou pracovní cesty – mezi třemi a čtyřiadvaceti měsíci je hranice 

osvobození stanovena na 15,80 €, zaměstnanec vyslán na pracovní cestu delší dvou let pak 

nemusí zdanit náhradu ve výši 13,20 € za jídlo.96 

4.2.3 Stanovení dílčího základu daně 

Prvním krokem v procesu stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob 

v kategorii platů, mezd, důchodů a doživotních rent je určení hrubé částky zdanitelných příjmů. 

Stejně v české právní úpravě, dílčí základ daně tvoří příjmy obdržené během zdaňovacího 

období, tj. během kalendářního roku.97 Přitom za obdržené se považují ty příjmy, jimiž mohl 

poplatník během zdaňovacího období disponovat.98 Vzhledem k tomu, že ve Francii je možné 

(a stále ještě běžné) vyplácet mzdy šekem, již možnost dispozice se šekem je považována 

za obdržení zdanitelného příjmu. Datum proplacení šeku poplatníkovi tedy nehraje roli. 

Zatímco český poplatník dále za účelem stanovení dílčího základu daně ze závislé 

činnosti zvýší své zdanitelné hrubé roční příjmy o pojistné na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti a o pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, 

francouzský poplatník přistoupí k odečítání výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem povolání.  

Možnost uplatnění výdajů v rámci příjmů ze závislé činnosti patří dle mého názoru hned 

za institutem rodinného kvocientu mezi ty nejmarkantnější rozdíly obou právních úprav. Výdaje 

poplatníka v českém systému lze alternativně pokrýt základní slevou na poplatníka, nicméně 

                                                 
96 Frais de repas 2019 des salariés : avantages en nature et exonérations. Compta-online.com [online]. [cit. 2019-

01-30]. Dostupné z: https://www.compta-online.com/frais-de-repas-2019-des-salaries-avantages-en-nature-et-

exonerations-ao2365. 
97 V české právní úpravě se zahrnují také příjmy obdržené poplatníkem do 31 dní po skončení zdaňovacího období, 

za které byly dosaženy – viz § 5 odst. 4 ZDP. Francouzská právní úprava obdobné ustanovení neobsahuje. 
98 Viz čl. 12 CGI. 
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tato částka žádným způsobem nereflektuje skutečně vynaložené výdaje, například na dopravu 

do práce či ošacení. Zároveň je sleva bez rozdílu ve výši příjmů nebo v náplni práce pro všechny 

poplatníky stejná. Přitom výkon zaměstnání bezesporu souvisí s výdaji, které nelze stanovit 

pro veškerá povolání jedinou částkou. Navíc se v české právní úpravě hrubé, tj. o výdaje 

neočištěné příjmy zvyšují o veřejné pojistné zaplacené zaměstnavatelem, což dle mého mínění 

nelze rozumně ospravedlnit. Český poplatník tedy nakonec zdaní fiktivní částku, již neobdržel 

a s níž nemohl nijak disponovat. 

Naopak francouzský systém je založen na stanovení a zdanění pouze čistých příjmů 

ze závislé činnosti. Za tímto účelem jsou zákonem blíže definovány typy a limity výdajů, které 

je možné od hrubých příjmů poplatníka odečíst. Z teoretického hlediska lze hovořit o výdajích 

sociálního, anebo profesního charakteru. 

Mezi výdaje se sociální povahou řadí čl. 83 odst. 1 CGI zejména zaplacené povinné 

pojistné na francouzské sociální a důchodové pojištění a na zabezpečení v nezaměstnanosti, 

a to bez dalších podmínek a bez maximální hranice. Na druhou stranu nelze odečíst zaplacené 

pojistné na pojištění, které si poplatník sám dobrovolně financuje. Stejně tak není odčitatelný 

ani zaplacený Příspěvek na snížení sociálního dluhu (CRDS). Naopak Všeobecný sociální 

příspěvek (CSG) odečíst lze, nicméně pouze částečně – ze sazby 9,2 % činí odčitatelná část 

6,8 %, zbylé 2,4 % jsou daňově neuznatelným výdajem.99 

Hrubý příjem nejprve snížený o výše uvedené sociální výdaje se také označuje 

za polohrubý. Z něj se dále odečtou výdaje přímo související s výkonem povolání – 

tzv. profesní výdaje (frais professionels). Grosclaude je definuje jako „výdaje, které si žádá 

výkon závislé práce za účelem dosažení nebo udržení zdanitelného příjmu“. Na základě volby 

poplatníka lze tyto náklady odečíst buď paušálně, anebo v odůvodněné skutečné výši. 

Francouzský poplatník je ze zákona oprávněn zahrnout do svého dílčího základu daně 

výdaje ve výši 10 % polohrubých příjmů ze závislé činnosti. Přitom absolutní hodnota 

uznatelných výdajů bude činit vždy alespoň 430 €, a to i přesto, že výdaje vypočtené procentem 

této částky nedosahují. Na druhou stranu čl. 83 odst. 3 CGI stanovuje i horní hranici paušálních 

výdajů - nejvýše lze od polohrubých příjmů odečíst 12 305 €. Toto pravidlo se ve skutečnosti 

použije vždy, a to i bez žádosti, ledaže poplatník zvolí variantu uplatnění skutečně vzniklých 

výdajů.  

                                                 
99 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 3174. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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Náklady související s výkonem povolání poplatníka mohou být různého typu, 

nezbytnost jejich uplatnění však musí být poplatníkem vždy spolehlivě prokázána. 

Od polohrubých příjmů tak lze odečíst např. výdaje na dopravu do práce, která se nachází 

ve vzdálenosti maximálně 40km od bydliště zaměstnance, náklady na speciální ošacení, 

stravu100, vzdělání a certifikace. Přičemž i pořízení nemovité věci (např. kanceláře) může 

pro poplatníka představovat nutný výdaj pro výkon závislé činnosti. V takových případech však 

musí být majetek odepisován. Odčitatelné jsou dále i úroky z úvěru čerpaného za účelem nabytí 

obchodního podílu ve společnosti, ve které je poplatník zaměstnán.101 

Přestože jednotlivé druhy skutečně vynaložených výdajů zákonem vyjmenovány nejsou, 

čl. 83 odst. 3 CGI zmiňuje výslovně výlohy související s dopravním prostředkem – mýtné, 

pronájem garáže či parkovacího místa, případně i nájemné anebo úroky z úvěru na koupi 

vozidla. Veškeré další výdaje spjaté s vozidlem – zejména na údržbu, pneumatiky, opravy, 

pojištění, pohonné hmoty a opotřebení (odpisy) – jsou stanoveny paušálně vyhláškou 

ministerstva financí. Tzv. kilometrový sazebník (barème kilométrique) určuje na základě 

charakteristik motoru dopravního prostředku a na základě ujeté roční vzdálenosti výši daňově 

uznatelných nákladů poplatníka.  

Francouzská finanční správa vytvořila za účelem klasifikace vozidel 7 kategorií podle 

tzv. administrativního výkonu motoru (puissance administrative), či slangově fiskálních koní 

(cheval fiscal, také zkráceně jen „CV“). Výpočet administrativního výkonu motoru však vedle 

skutečného výkonu zahrnuje i množství vypouštěných emisí CO2.
102 

Poplatník, který využívá své soukromé vozidlo k dopravě do práce, tak nejdříve určí 

hodnotu CV vozu a dále vypočítá vzdálenost ujetou za zdaňovací období v souvislosti 

s výkonem závislé činnosti. „Skutečné výdaje“ související s dopravou do práce následně 

poplatník uplatní podle kilometrového sazebníku uvedeného níže (Tabulka 3). Ve skutečnosti 

se jedná o paušální náklady vozidla na ujetý kilometr určené francouzskou finanční správou, 

přičemž výdaje doopravdy vynaložené poplatníkem na pohonné hmoty či opravy vozidla 

se mohou od těch vypočtených výrazně lišit.  

                                                 
100 Jestliže zaměstnavatel nazjišťuje stravování zaměstnanců na pracovišti, neposkytuje stravenky a ani neproplácí 

náklady na stravné (primes de panier), může zaměstnanec zahrnout do nákladů hodnotu jídla, které si obstaral sám, 

ve výši 4,80 €. 
101 Viz čl. 83 odst. 3 CGI. 
102 CV se vypočte jako (CO2 : 45) + (VM : 40)^1,6, přičemž VM určuje maximální výkon motoru v kilowattech. 

Blíže viz Calculez la Puissance Fiscal de votre Véhicule. Le Guide de la Carte Grise [online]. [cit. 2019-02-20]. 

Dostupné z: https://www.guide-carte-grise.info/demarches-carte-grise/calculer-puissance-fiscale.php. 
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Tabulka 3: Kilometrový sazebník103 

počet CV méně než 5 000 km 5 001 až 20 000 km 
více než            

20 000 km 

3 CV a méně 0,41 € x d (0,245 € x d) + 824 € 0,286 € x d 

4 CV 0,493 € x d (0,277 € x d) + 1 082 € 0,332 € x d 

5 CV 0,543 € x d (0,305 € x d) + 1 188 € 0,364 € x d 

6 CV 0,568 € x d (0,32 € x d) + 1 244 € 0,382 € x d 

7 CV a více 0,595 € x d (0,337 € x d) + 1 288 € 0,401 € x d 

d – ujetá roční vzdálenost v km 

 

Uplatňování skutečně vynaložených výdajů v dílčím základu daně má však svá úskalí. 

Zvolí-li poplatník tuto variantu, nemůže zároveň osvobodit příjmy, které obdržel 

od zaměstnavatele ve formě náhrad vynaložených výdajů. Ve výsledku tak až 95 % 

francouzských poplatníků zvolí variantu desetiprocentních paušálních výdajů, neboť hodnota 

uznatelných výdajů pro ně vychází příznivěji. Níže uvedený Příklad 4 znázorňuje vliv 

(ne)osvobození proplacených výdajů.  

Příklad 4: Paušální výdaje a skutečné výdaje 

Paušální výdaje Skutečné výdaje 

čistá mzda 25 000 € čistá mzda 25 000 €  

výdaje - 10% -2 500 € skutečné výdaje -5 000 € 

dílčí základ daně 22 500 € náhrada výdajů 4 000 € 

    dílčí základ daně 24 000 € 

 

Poplatník, který během zdanitelného období inkasoval mzdu ve výši 25 000 € 

(po odečtení veřejného sociálního pojistného), by do dílčího základu daně zahrnul paušální 

výdaje ve výši 2 500 €. Ve skutečnosti během roku vynaložil výdaje ve výši 5 000 €, nicméně 

část z nich (4 000 €) mu byla proplacena. I přesto, že za účelem získání či udržení příjmu 

                                                 
103 Barème kilométrique 2018 - 2019 : calcul des frais et indemnités. Droit-finances [online]. [cit. 2019-02-20]. 

Dostupné z: https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4835-bareme-kilometrique-2018-2019-calcul-des-

frais-et-indemnites. 



47 

ze závislé činnosti poplatník vynaložil dvojnásobek, zvolí výhodnější variantu uplatnění 

paušálních výdajů. 

Dalším důvodem, proč drtivá většina poplatníků volí paušální výdaje, může spočívat 

i v tom, že je stojí méně úsilí schraňovat po celý rok daňové doklady za účelem komplexního 

výpočtu skutečných výdajů na stravu, dopravu, ošacení apod. Dále si poplatník nemůže být jistý, 

že finanční správa veškeré jeho uplatněné výdaje bez dalšího uzná.  

Na druhou stranu ve srovnání s paušálními výdaji ve výši 10 % polohrubých příjmů 

neexistuje pro skutečné výdaje maximální hranice. Dílčí základ pro výpočet daně z příjmů 

ze závislé činnosti tak může být tvrzen i v negativní výši, tedy ve ztrátě. Hodnotu ztráty lze 

odečíst nejdříve od dílčího základu daně stejného druhu, ovšem jiného člena domácnosti. 

Jestliže žádný takový dílčí základ neexistuje, lze ztrátu odečíst od jiných dílčích základů daně, 

případně ji přenést do dalšího zdaňovacího období. Navíc lze zdanitelný příjem ze zaměstnání 

snížit o ztrátu vykázanou u jiné skupiny příjmů.104 Zcela rozdílně český poplatník v daňové 

ztrátě u příjmů dle § 6 ZDP nikdy neskončí a zároveň na základě § 5 odst. 3 ZDP své příjmy 

ze závislé činnosti nemůže o daňovou ztrátu z jiných dílčích základů daně nikdy snížit.  

4.2.4 Zdanění důchodů 

Ve stejné kategorii, v jaké se zdaňují příjmy ze závislé činnosti, jsou zahrnuty 

i bezúplatné příjmy ze státního rozpočtu ve formě důchodů, případně jiné doživotní renty 

obdržené poplatníkem z úplatného důvodu. Důchody se rozumí příspěvky, na které vznikl 

poplatníkovi nárok z titulu dříve vykonávané činnosti (starobní důchody), trvalého snížení 

pracovní schopnosti (invalidní důchody), ale také se mezi ně řadí výživné nezaopatřených dětí 

či manžela. Tyto příjmy jsou ve francouzské právní úpravě zdanitelné, nicméně existují 

i výjimky. Osvobozené jsou tak například invalidní důchody armádních veteránů, příjmy 

vyplacené civilním obětem války, rodinné přídavky a dále také náhrady škod obdržené 

v souvislosti s pracovním úrazem. 

Naopak doživotní renty spočívají v dohodě mezi dvěma stranami, kdy se jedna zaváže 

vyplácet druhé peněžní plnění po dobu života rentiéra. Rozlišují se renty bez úplatného důvodu, 

případně z důvodu předcházejícího převodu majetku, kdy úplata za něj probíhá právě ve formě 

                                                 
104 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 3229. ISBN 978-2-247-17319-8. 



48 

doživotní renty. Doživotní renty z titulu náhrady škody za způsobenou tělesnou újmu 

jsou osvobozeny. 

Výše zdanitelných důchodů a bezúplatných doživotních rent se určí obdobně jako 

v případě zaměstnanců. Od hrubého příjmu se nejdříve odečte zaplacený Všeobecný sociální 

příspěvek (CSG) a Příspěvek na snížení sociálního dluhu (CRDS), neboť i příjmy sociálního 

charakteru ve francouzské právní úpravě tvoří základ pro výběr sociálních příspěvků CSG 

a CRDS. Dále se polohrubý příjmem sníží o paušální odpočet ve výši 10 %, jehož minimální 

částka činí 383 € na osobu a maximální hranice 3 752 € na celou domácnost.  

Zmíněný odpočet bývá na francouzské politické scéně často předmětem horlivých 

diskuzí, neboť na jednu stranu nelze odpočet nijak ospravedlnit - důchodci většinou 

nevykonávají žádnou profesi, a pokud ano, náleží jim výdaje související s výkonem takového 

povolání. Zároveň důchody často nejsou vysoké natolik, aby překročily hranici pásma s nulovou 

sazbou daně, a tudíž desetiprocentní snížení není nikomu ku prospěchu. Na druhou stranu tvoří 

příjemci důchodů vysoký podíl aktivních voličů, a tedy neexistuje politická vůle, jež by vedla 

ke zrušení paušálního odpočtu. 

Doživotní renty z úplatného důvodu jsou zdanitelné pouze zčásti, jelikož ve své podstatě 

představují kompenzaci za snížení rentiérova majetku. Podíl zdanitelného příjmu závisí na věku 

poplatníka, přičemž článek 158 odst. 6 CGI stanovuje zdanitelnou část následovně: 

 70 %, jestliže poplatník nedovršil 50. rok věku, 

 50 %, jestliže je poplatníkův věk mezi 50 a 59 lety včetně, 

 40 %,  jestliže je poplatníkův věk mezi 60 a 69 lety včetně, a 

 30 %, jestliže je poplatník starší 69 let. 

Zároveň nelze aplikovat desetiprocentní odpočet z hrubého příjmu.105  

Ve srovnání s českým systémem zdanění důchodů, resp. jejich osvobození, se zdá 

francouzský příliš komplikovaný. Z mého pohledu představuje zdanění důchodů (včetně jejich 

absurdního zahrnutí mezi příjmy, ze kterých se vybírají příspěvky určené k financování 

sociálního systému Francie) zbytečnou zátěž jak pro finanční správu, tak i pro samotné daňové 

poplatníky. Vždyť každá platba – vyplacená, i přijatá – s sebou nese transakční náklady. Navíc, 

jestliže příjemci důchodů nežijí se svými rodinnými příslušníky, budou nutně tvořit samostatnou 

domácnost, a tudíž podávat daňové přiznání. Zpracování daňového přiznání stojí čas i peníze – 

                                                 
105 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 3237-3294. ISBN 978-2-247-17319-8. 



49 

poplatník si jej zpravidla nechá vypracovat, a na druhé straně finanční správa hradí jeho 

administrativu, například ve formě platů úředníkům. 

4.3 Odčitatelné položky a slevy na dani 

Součet upravených dílčích základů daně jednotlivých kategorií příjmů všech osob 

domácnosti vytvoří celkový příjem domácnosti (revenu global brut) – obdobu českého základu 

daně. Stejně jako v české úpravě, i ve francouzské se tato částka dále upravuje, zejména 

o odčitatelné položky. 

Článek 156 CGI odst. II. opravňuje poplatníky ke snížení celkového příjmu o určité 

taxativně vyjmenované položky. Jejich počet se postupem času snižoval ve prospěch nově 

zaváděných slev na dani. Důvod byl prostý – odčitatelná položka v určité výši má odlišnou 

hodnotu pro domácnosti s různými příjmy. To znamená, že pro domácnost s celkovými příjmy 

například na hranici zdanitelnosti (9 964 €) by mohla odčitatelná položka vést až k nulovému 

zdanění, zatímco pro jinou – majetnější – domácnost by měla stejně vysoká odečtená částka 

zanedbatelný efekt. Z hlediska rovnosti poplatníků se tedy v systému progresivního zdanění 

preferuje uplatňování slev, kde je hodnota odečtené částky od vypočtené daně pro všechny 

poplatníky shodná. 

CGI definuje zhruba desítku odčitatelných položek, přičemž z hlediska srovnání české 

a francouzské právní úpravy je klíčová možnost odečíst zaplacené výživné a náklady 

na opatrování osoby starší 75 let. 

Poplatník, který ve Francii platí na základě soudního rozhodnutí v případě rozvodu 

manželů či rozchodu partnerů výživné nezletilému dítěti, které není v jeho péči, je oprávněn 

odečíst zaplacenou částku od celkového příjmu své domácnosti. Naopak dítě, jemuž je výživné 

vypláceno, je povinno tuto částku zdanit v rámci příjmů domácnosti, ve které žije. Jestliže 

je však výživné poskytováno z jiného titulu (nejedná se tedy ve své podstatě o výživné, 

ale o bezúplatné plnění), výdaj nelze od celkových příjmů odečíst. Na druhou stranu 

pro příjemce částka neznamená zdanitelný příjem.  

Výživné zaplacené zletilému nezaopatřenému dítěti je odčitatelné pouze do výše 5 888 € 

za zdanitelné období. Na straně rodiče bude tato částka odečtena a na straně dítěte zdaněna. 

Ovšem jestliže dítě nemá žádný jiný zdanitelný příjem, nebude tato částka zdaněna vůbec, neboť 

se pohybuje v rámci nulové sazby daně. Hodnota výživného přesahující zmíněnou hranici bude 

zdaněna v rámci příjmů rodiče, přičemž pro dítě se jedná o osvobozený příjem. 
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Výživné mezi rozvedenými manželi se z pohledu daně z příjmů posuzuje na základě 

doby, po kterou dochází k jeho výplatě. Jestliže je totiž poskytováno v rámci období kratšího 

12 měsíců, snižuje se zdanitelná částka o 25 % a zároveň o maximálně 7 625 €. Bez ohledu 

na délku doby výplaty však částka představuje zdanitelný příjem pro příjemce, zatímco plátce 

výživného ji odečte od svého zdanitelného příjmu. 

V případě, že poplatník opatruje ve své domácnosti osobu starší 75 let, může podle 

čl. 156 odst. II. al. 2° ter CGI náklady na její péči zahrnout do celkového příjmu domácnosti. 

Maximální hodnota uznatelných nákladů však činí 3 445 € za zdanitelné období, přitom 

poskytnuté plnění starší osobě, jehož hodnotu poplatník odečítá, musí být nepeněžní povahy. 

Přijatá plnění představují pro osobu starší 75 let osvobozený příjem. 106 

V případě slev na dani byl francouzský zákonodárce štědřejší než ten český. CGI 

vyjmenovává více než třicítku slev, přitom deset z nich lze uplatnit i jako daňové zvýhodnění. 

Zároveň většina slev musí odpovídat vynaloženým výdajům poplatníka a ve srovnání s českou 

právní úpravou neexistuje ve francouzské absolutně stanovená sleva na poplatníka, manželku 

či dítě. Základní sleva ve francouzské úpravě nemá význam, neboť poplatníci mohou uplatnit 

ve svých dílčích základech daně výdaje. Sociální situace poplatníka je pak reflektována 

rodinným kvocientem. Pouze jediný druh slevy CGI určuje explicitně, a tím je sleva na školné 

dítěte.107 

Jako zásadní rozdíl mezi oběma úpravami se jeví možnost odečtení 66 % poskytnutých 

bezúplatných plnění na veřejně prospěšné účely od částky samotné daně, zatímco v české 

právní úpravě se o hodnotu darů snižuje základ daně. Motivace přispívat na veřejně prospěšné 

účely je tedy pro francouzského poplatníka z pohledu zdanění příjmů zhruba o 50 % vyšší 

než pro toho českého.108 

V neposlední řadě lze zmínit daňové zvýhodnění pro poplatníky, kteří ve své domácnosti 

zaměstnávají jiné osoby, např. zahradníky, ochranku, poskytovatele úklidových služeb apod. 

Maximální výše uznatelných výdajů činí 12 000 € (hranice se zvyšuje o 1 500 € s každým 

dítětem nebo osobou starší 65 let žijící v domácnosti) a v případě, že je sleva vyšší než 

vypočtená daň, rozdíl mezi oběma částkami je poplatníkovi proplacen.109 

                                                 
106 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 6211-6318. ISBN 978-2-247-17319-8. 
107 Sleva na školné dítěte ve druhém stupni základního vzdělání činí 61 €, sleva na školné středoškoláka 

je stanovena ve výši 153 €, na vysokoškoláka 183 €. Viz čl. 199 quater F CGI. 
108 Viz čl. 200 CGI. 
109 Viz čl. 199 sexdecies CGI. 
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4.4 Příspěvky na financování francouzského sociálního systému 

Zatímco konstrukce francouzské daně z příjmů fyzických osob se již dlouhou dobu 

potýká s četnými výčitkami pro svou komplikovanost, nespravedlnost a nízký výnos, k zásadní 

systémové reformě se zákonodárce dosud neodvážil. Naopak – v letech 1991 a 1996 byly 

na příjmy poplatníků uvaleny další dva povinné odvody odlišné od daně z příjmů, jež svou 

povahou sice naplňují znaky daně, nicméně jejich účelem je přispět na financování státního 

sociálního systému.  

Těmito příspěvky jsou tzv. Všeobecný sociální příspěvek (Contribution Sociale 

Généralisée) a Příspěvek na snížení sociálního dluhu (Contribution au Remboursement de la 

Dette Sociale). I přesto, že nesou oba příspěvky ve svém názvu slovo sociální, nelze je označit 

za příspěvky na sociální zabezpečení ve smyslu veřejného pojistného (cotisations socials), 

neboť poplatníkovi z titulu jejich úhrady nevzniká žádný nárok na ekvivalentní protiplnění. 

V obou případech tak příspěvky představují další povinné a nenávratné platby do veřejného 

rozpočtu, nicméně účelově určené pro financování sociálního systému. Lze o nich hovořit jako 

o sociálních daních sui generis.110 

4.4.1 Všeobecný sociální příspěvek 

Vedle daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy francouzského poplatníka podrobeny 

Všeobecnému sociálnímu příspěvku (CSG), tj. sociální dani, jejímž předmětem jsou nejen 

příjmy z poplatníkovy činnosti (závislé i nezávislé), ale i příjmy z majetku a výhry z hazardních 

her. Základem pro výpočet CSG z příjmů ze závislé činnosti jsou veškeré hrubé peněžní 

i nepeněžní příjmy, tj. příjmy před odečtením veřejného pojistného placeného zaměstnancem, 

které se snižují o 1,75 % a v absolutní výši maximálně o 2 781 € ročně. 

Všeobecnému sociálnímu příspěvku podléhají ovšem i sociální transfery, a to například 

starobní a invalidní důchody a příspěvky v nezaměstnanosti. Naopak výživné a rodinné 

přídavky jsou od CSG osvobozeny. Snížení ve výši 1,75 % se za účelem stanovení základu CSG 

z důchodů neaplikuje. 

Sazba CSG pro příjmy z nezávislé i závislé činnosti se s účinností od 1. 1. 2019 zvýšila 

z původních 7,5 % na 9,2 %, přičemž i daňově uznatelná část se zvýšila ve stejném poměru – 

z 5,1 % na 6,8 %. Zbylá 2,4 % představují pro poplatníka daňově neuznatelný výdaj. Sazby CSG 

                                                 
110 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 7071-7103. ISBN 978-2-247-17319-8. 
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z příjmů sociálního charakteru jsou progresivní, přičemž jejich výše se pohybuje od 3,8 % 

do 8,3 %.111 

4.4.2 Příspěvek na snížení sociálního dluhu 

V roce 1996 zákonodárce zavedl druhý sociální příspěvek, jenž svým charakterem 

připomíná klasickou daň – Příspěvek na snížení sociálního dluhu (CRDS). Zákon předpokládal 

zrušení CRDS po 18 letech (v roce 2014), nicméně na základě zákona z 13. srpna 2004 byla 

dočasnost příspěvku zrušena. Nově byla existence povinnosti platit CRDS svázána s existencí 

sociálního dluhu. Dokud nebude sociální dluh státu kompletně splacen, budou příjmy poplatníků 

podrobeny CRDS. 

Základ pro výpočet CRDS je totožný se základem pro CSG, včetně snížení hrubých 

příjmů o 1,75 %, resp. maximálně 2 781 € ročně. Sazba CRDS je ovšem pouhých 0,5 %, přičemž 

zaplacený příspěvek není daňově uznatelným nákladem, a to ani zčásti.112 

4.5 Specifika zdanění příjmů za rok 2018 

Na závěr je třeba se zmínit o zcela unikátním opatření, které bylo zavedeno pro zdanění 

příjmů získaných ve zdaňovacím období roku 2018. Francouzský systém placení daní byl 

až do roku 2019 založen na každoroční deklaraci příjmů všech domácností v měsíci květnu roku 

následujícího po zdaňovacím období. Přitom se jednalo opravdu o pouhé tvrzení příjmů 

a uvedení charakteristik domácnosti, daňové přiznání neobsahovalo ani kalkulaci, ani výši daně. 

Finanční správa pak byla do konce srpna povinna daň vypočítat a závazně stanovit a následně 

poplatníkovi uložit její zaplacení. Splatnost daně byla stanovena na 30 dní. 

Placení daně spočívalo nejdříve ve dvou zálohových platbách, přitom jejich výše činila 

jednu třetinu poslední známé daně. První záloha byla splatná poplatníkem 15. února, druhá pak 

k 15. květnu. Datum splatnosti nedoplatku či přeplatku daně bylo určeno v rozhodnutí správce 

daně o stanovení výše daně za zdaňovací období (30 od oznámení rozhodnutí). Placení záloh 

na měsíční bázi bylo pouze volitelné a poplatník je hradil ze svého bankovního účtu.113  

                                                 
111 Macron et CSG – La hausse de la CSG. Droit-finances [online]. [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://droit-

finances.commentcamarche.com/faq/61901-macron-et-csg-la-hausse-de-la-csg. 
112 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 7109-7167. ISBN 978-2-247-17319-8. 
113 DISLE, Emmanuel a kol. DCG 4 – Droit fical 2018/2019 – Manuel. [verze Kindle]. 12. vydání. Malakoff: 

Dunod, 2018, str. 532-537. ISBN 978-2-10-078386-1. 
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Výše popsaný systém placení byl však s účinností od 1. 1. 2019 zcela novelizován. 

Francouzský zákonodárce zavedl měsíční periodicitu záloh na daň z příjmů fyzických osob, 

přičemž zálohy jsou ze mzdy či platu strženy u zdroje, tj. odváděny do státního rozpočtu plátcem 

příjmů ze závislé činnosti. Sazba daně pro sražení záloh je zaměstnavateli oznámena správcem 

daně, přičemž se jedná o sazbu společnou pro celou domácnost zaměstnance. Z důvodu ochrany 

soukromí však může zaměstnanec požádat správce daně, aby zaměstnavateli oznámil sazbu 

daně, která se týká pouze jeho příjmů ze zaměstnání. Jestliže je však sazba daně celé domácnosti 

vyšší, musí poplatník doplatit částku zálohy sám. 

Francouzský poplatník byl v roce 2018 povinen zaplatit daň z příjmů obdržených během 

roku 2017. Daň z příjmů inkasovaných v roce 2018 by měl poplatník uhradit v roce 2019. 

Nicméně od ledna téhož roku jsou z jeho příjmů ze zaměstnání sráženy zálohy na daň z příjmů 

za rok 2019. V roce 2019 by tedy měl poplatník povinnost platit daň za dvě zdaňovací období. 

Za účelem zamezení placení dvojí daně ve stejném kalendářním roce tak francouzský 

zákonodárce daň za rok 2018 zcela odpustil, a to ve prospěch zvláštního daňového zvýhodnění, 

tzv. mimořádného daňového zvýhodnění z důvodu modernizace placení daní (dále také 

„CIMR“, Crédit d'Impôt de Modernisation du Recouvrement).114  

Daňové zvýhodnění CIMR se však vztahuje pouze na ty příjmy, které ve srovnání 

s příjmy přechozího roku 2017 nemají mimořádný charakter. Výjimečnost příjmů posuzuje 

správce daně jak na základě relativního rozdílu srovnávaných příjmů, tak i na základě 

pravděpodobnosti jejich výskytu – například za mimořádné se považuje v souvislosti s příjmem 

ze závislé činnosti odstupné.115 

 

  

                                                 
114 GROSCLAUDE, Jacques a Philippe MARCHESSOU. Droit fiscal général [verze Kindle]. 11. vydání. Paříž: 

ÉDITIONS DALLOZ, 2017, loc. 7015-7040 ISBN 978-2-247-17319-8. 
115 DISLE, Emmanuel a kol. DCG 4 – Droit fical 2018/2019 – Manuel. [verze Kindle]. 12. vydání. Malakoff: 

Dunod, 2018, str. 541. ISBN 978-2-10-078386-1. 
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5 Případové srovnání zdanění příjmů fyzických osob 

Vliv pravidel zdanění příjmů fyzických osob ve Francii a v České republice je pro lepší 

názornost vhodné srovnat na konkrétních případech. Za tímto účelem představím několik 

modelů domácností s různou výší příjmů jejích jednotlivých členů, přičemž tyto částky se budou 

odvíjet od minimální a průměrné mzdy v České republice, potažmo ve Francii. Výslednou 

daňovou povinnost poplatníků poté vyhodnotím v poměru k jejich hrubé mzdě. 

Minimální mzda je v České republice stanovena vládním nařízením116 a pro rok 2019 

činí 13 350 Kč za měsíc. Průměrnou mzdu budeme uvažovat jakožto součin všeobecného 

vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro rok 2019, tj. částku 32 699 Kč.117  

Ve Francii je minimální mzda, tzv. SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel 

de Croissance), určena prezidentským dekretem, přitom v roce 2019 se jedná o částku ve výši 

1 521,22 €.118 Hodnota průměrné mzdy však není žádným způsobem autoritativně stanovena. 

Vycházet však lze z údajů francouzského statistického úřadu (INSEE), který ji – byť se značným 

zpožděním – každoročně vyhodnocuje. Nejnovější výroční publikace o stavu francouzské 

ekonomiky, zpracovávající data roku 2015, vyhodnotila průměrnou mzdu na úrovni 2 998 € 

měsíčně.119 Její ekvivalent pro rok 2019 jsem následně vypočítala na základě meziročního 

nárůstu SMIC od roku 2015 (viz níže uvedená Tabulka 4) jakožto částku 3 129,03 € za měsíc. 

S výpočtem daňové povinnosti dále souvisí výše pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a také příspěvky do sociálních systémů obou států. Pro stanovení daně českého 

poplatníka musíme uvažovat s pojistným zaplaceným zaměstnavatelem (34 % hrubé mzdy 

zaměstnance); naopak ve francouzské právní úpravě hrají klíčovou roli ty příspěvky hrazené 

zaměstnancem, jež jsou daňově uznatelným nákladem. V tomto případě se jedná o CSG (9,2 % 

z 98,25 % hrubé mzdy, přičemž uznatelných je pouze 6,8 %) a o příspěvek na důchodové 

pojištění (0,4 % z hrubé mzdy a dále 6,9 % z hrubé mzdy do výše 40 524 €).120 

                                                 
116 Minimální mzda k 1. 1. 2019 je určena nařízením vlády č. 273/2018. 
117 Nařízení vlády č. 213/2018, a také Co se mění vroce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Tisková zpráva [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34745/TZ_-

_Co_se_meni_v_roce_2019._Novinky_Ministerstva_prace_a_socialnich_veci.pdf. 
118 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en 2019. Insee [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188. 
119 Salaires dans les entreprises - Tableaux de l'économie française. Insee [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303417?sommaire=3353488. 
120 Taux des cotisations sociales sur les salaires 2019. Droit-finances [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné 

z: https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/5046-taux-des-cotisations-sociales-sur-les-salaires-2019. 
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Tabulka 4: Vývoj minimální a průměrné mzdy ve Francii od roku 2015 

rok SMIC 
meziroční nárůst 

(mt-mt-1)/mt-1 

průměrná mzda 

pt*(1+n) 

2015 1 457,52 € - 2 998 € 

2016 1 466,62 € 0,62 % 3 016,72 € 

2017 1 480,27 € 0,93 % 3 044,79 € 

2018 1 498,47 € 1,23 % 3 082,23 € 

2019 1 521,22 € 1,52 % 3 129,03 € 

m – minimální mzda; p – průměrná mzda; n – meziroční nárůst 

5.1 Zdanění jednotlivce 

Uvažujme nejdříve domácnost, ve které žije poplatník buďto sám, anebo společně 

s nezaopatřenými dětmi. Postupně vypočítáme daňovou povinnost (případně daňový bonus) 

fyzické osoby v České republice a ve Francii, a to vzhledem k jejímu příjmu, jenž se bude 

pohybovat v rozmezí od minimální mzdy do dvojnásobku průměrné mzdy. Výsledná daň se dále 

bude lišit v souvislosti s počtem vyživovaných dětí žijících v domácnosti – česká daň bude 

snížena o daňová zvýhodnění na nezaopatřené děti, francouzský výpočet bude alternativně 

zahrnovat aplikaci rodinného kvocientu (1, 1,5, 2 a 3) v závislosti na počtu dětí. 

Příklad 5: Výpočet daně jednotlivce s průměrnými příjmy 

 Česká republika Francie 

Hrubá mzda 392 388,00 Kč 37 548,31 € 

Polohrubá mzda - 32 298,68 € 

Výdaje (10 %) - - 3 229,87 € 

Základ daně 525 800,00 Kč 29 069,00 € 

Základní částka daně (15 %) 78 870,00 Kč (30 %) 3 013,96 € 

Slevy 24 840,00 Kč - 

Daň 54 030,00 Kč 3 014,00 € 

Průměrná daňová sazba 13,77 % 8,03 % 
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V prvém příkladu se budeme zabývat domácností jednotlivce s průměrnými příjmy 

(výše uvedený Příklad 5). Můžeme pozorovat, že i přes odečtení sociálních a profesních výdajů 

se část základu daně francouzského poplatníka přehoupne přes dolní hranici pásma s 30 % 

sazbou daně. Nicméně výsledná částka daně, vzhledem ke klouzavé progresivitě a prvnímu 

pásmu s nulovou sazbou daně, činí pouhých osm procent z poplatníkovy hrubé mzdy. Naopak 

český poplatník svůj příjem zdaní průměrnou daňovou sazbou 13,77 %, tj. vzhledem k uplatnění 

slevy na poplatníka sazbou o něco málo nižší než nominální.121 

Jestliže by však poplatník vyživoval nezletilé děti, výše jeho daňové povinnosti 

by se zásadně snížila. Vliv počtu dětí znázorňuje níže uvedená Tabulka 5. Průměrná daňová 

sazba českého poplatníka vyživujícího jedno či dvě děti je ve srovnání s francouzskou úpravou 

téměř dvojnásobná, a to i přes uplatnění daňového zvýhodnění. Na druhou stranu je pro něj 

v této souvislosti možné dosáhnout daňového bonusu. Hodnota průměrné sazby daně českého 

poplatníka s průměrnými příjmy, vyživoval-li by 3 nezletilé děti, by tak byla záporná. 

Tabulka 5: Vliv počtu nezaopatřených dětí na daň poplatníka s průměrnými příjmy 

 ČR - daň 
ČR - průměrná 

daňová sazba 
Francie - daň 

Francie - průměrná 

daňová sazba 

bez dětí 54 030,00 Kč 13,77 % 3 014,00 € 8,03 % 

jedno dítě 38 826,00 Kč 9,89 % 1977,00 € 5,27 % 

dvě děti 19 422,00 Kč 4,95 % 1 044,00 €122 2,78 % 

tři děti - 4 782,00 Kč - 1,22 % 0,00 € 0 % 

 

Srovnejme dále daňové břemeno poplatníka, který disponuje pouze s minimálním 

příjmem. Zatímco ve Francii se zejména díky položce décote sníží daň na nulu (1 196 € - 

¾ * 583,52 = 758,36 €), český poplatník svoji minimální roční mzdu zdaní zhruba 4,5 %; 

viz níže uvedený Příklad 6. 

Počet dětí žijících v domácnosti bude mít pro francouzského poplatníka za následek 

zvýšení rodinného kvocientu, a tudíž snížení referenčního příjmu pod horní hranici daňového 

                                                 
121 Základ daně i daň se ve Francii zaokrouhluje na celé jednotky eur matematicky, viz čl. 193 CGI. Základ DPFO 

v České republice je zaokrouhlen na celé stovky Kč dolů (viz § 16 ZDP). 
122 DPFO je snížena o položku décote ve výši 236,20 €. 
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pásma s nulovou sazbou daně. Daňového zvýhodnění zpravidla nevyužije – jeho daňová 

povinnost tedy bude nulová. Na druhou stranu daň českého poplatníka s minimálními příjmy 

bude vzhledem k péči o nezaopatřené děti vždy záporná, tj. poplatník bude mít nárok na daňový 

bonus. V případě prvního vyživovaného dítěte činí výše daňového bonusu 7 839 Kč (- 4,89 %), 

dvě děti znamenají pro poplatníka s minimálními příjmy daňový bonus v částce 

27 243 Kč (- 17,00 %) a nakonec tři děti zvýší bonus až na hodnotu 51 447 Kč (- 32,11 %).  

Příklad 6: Výpočet daně jednotlivce s minimálními příjmy 

 Česká republika Francie 

Hrubá mzda 160 200,00 Kč 18 254,64 € 

Polohrubá mzda - 15 702,46 € 

Výdaje (10 %) - - 1 570,25 € 

Základ daně 214 700,00 Kč 14 132,00 € 

Základní částka daně (15 %) 32 205,00 Kč (14 %) 583,52 € 

Slevy 24 840,00 Kč - 

Décote - - 758,36 € 

Daň 7 365,00 Kč 0,00 € 

Průměrná daňová sazba 4,58 % 0 % 

 

Zaměřme se nakonec na daňovou povinnost poplatníka, jehož příjem dosahuje 

dvojnásobku průměrné mzdy. V tomto případě přesáhne průměrná daňová sazba české DPFO 

nominální sazbu daně – základní sleva na poplatníka totiž nedokáže vyrovnat značný absolutní 

rozdíl mezi hrubou a superhrubou mzdou (tj. základem daně). Podíl daně na hrubých příjmech 

českého a francouzského poplatníka je nakonec prakticky shodný. Francouzský poplatník však 

zaplatí na dani relativně méně, viz Příklad 7 na následující straně. A to i přesto, že více 

než polovina jeho daňového základu spadá do pásma s nominální sazbou daně 30 %. 

A tak se stane i v situacích, kdy by v poplatníkově domácnosti žily i nezaopatřené děti, 

viz Tabulka 6. Daňová povinnost vychází pro francouzskou domácnost za jinak stejných 

podmínek stále výhodněji. Přitom vliv rodinného kvocientu byl při výpočtu zastropován, neboť 
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rozdíl mezi daní bezdětné domácnosti a domácnosti s dětmi přesáhl pokaždé 1 551 € na půl dílu 

rodinného kvocientu.  

Příklad 7: Výpočet daně jednotlivce s dvojnásobkem průměrných příjmů 

 Česká republika Francie 

Hrubá mzda 787 776,00 Kč 75 096,62 € 

Polohrubá mzda - 66 982,87 € 

Výdaje (10 %) - - 6 698,29 € 

Základ daně 1 051 600,00 Kč 60 285,00 € 

Základní částka daně (15 %) 157 740,00 Kč (30 %) 12 378,76 € 

Slevy 24 840,00 Kč - 

Daň 132 900,00 Kč 12 379,00 € 

Průměrná daňová 

sazba 
16,93 % 16,48 % 

 

Tak například poplatník vyživující jedno dítě by svůj základ daně vydělil kvocientem 

ve výši 1,5. Takto by obdržel částku 40 190 €, jež odpovídá třicetiprocentnímu daňovému 

pásmu. Daň vypočtená dle klouzavé progrese by činila pouhých 9 525 €, tj. o 2 854 € méně, 

než byl-li by aplikován rodinný kvocient pro bezdětnou domácnost. Rodinný kvocient tedy 

ovlivňuje daň ve větší míře, než zákon umožňuje (1 551 €). Částku daně je nutné zastropovat, 

tj. zvýšit o dalších 1 303 € (2 854 € - 1 551 €), přičemž výsledná hodnota činí 10 828 €. 

Tabulka 6: Vliv počtu nezaopatřených dětí na daň poplatníka s příjmy ve výši 

dvojnásobku průměrné mzdy 

 ČR - daň 
ČR - průměrná 

daňová sazba 
Francie - daň 

Francie - průměrná 

daňová sazba 

bez dětí 132 900,00 Kč 16,93 % 12 379,00 € 16,48 % 

jedno dítě 117 696,00 Kč 15,00 % 10 828,00 € 14,42 % 

dvě děti 98 292,00 Kč 12,52 % 9 277,00 € 12,35 % 

tři děti 74 088,00 Kč 9,44 % 6175,00 € 8,22 % 
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Všimněme si také, že průměrná sazba daně pro českého poplatníka s příjmem 

odpovídajícím dvojnásobku průměrné mzdy, který zároveň vyživuje jedno dítě, je rovna 

nominální sazbě daně 15 %. Doposud jsme pozorovali – až na jednu výjimku – průměrnou sazbu 

daně nižší než sazbu stanovenou zákonem o daních z příjmů. 

Konečně lze daňovou povinnost jednotlivce shrnout tak, že poplatník v České republice 

na dani zaplatí v drtivé většině případů relativně více než francouzský, a to zejména z důvodu 

navýšení hrubé mzdy o 34 % za účelem stanovení základu daně, a také kvůli nemožnosti uplatnit 

v základu daně žádné výdaje. Na druhou stranu může český poplatník vlivem daňového 

zvýhodnění na každé vyživované dítě vypočítat svou daň v negativní výši. Ve francouzském 

systému zdanění je počet dětí reflektován rodinným kvocientem, tj. dělitelem základu daně. 

Dále muže poplatník uplatnit slevu na školné dítěte, nicméně v tomto případě se nejedná 

o daňové zvýhodnění. Jedinou možností, jak dosáhnout nároku na daňový bonus v souvislosti 

s vyživováním dítěte, spočívá v daňovém zvýhodnění ve výši prokazatelně vynaložených 

výdajů na jeho ohlídání (školkovné).123 

5.2 Zdanění domácnosti 

Porovnejme nyní daňovou povinnost domácností, ve kterých žije partnerská 

či manželská dvojice. Vzhledem k tomu, že v českém daňovém systému jsou příjmy fyzické 

osoby zdaňovány na úrovni jednotlivce, budou daňové povinnosti všech členů domácnosti 

sečteny. Následně sumu porovnáme s celkovými hrubými příjmy domácnosti a tuto poměrnou 

částku srovnáme s průměrnou sazbou daně francouzské domácnosti. 

V prvém případě uvažujme domácnost, ve které jeden z manželů eviduje za zdaňovací 

období průměrnou výši příjmů, zatímco druhý manžel příjmů vůbec nedosáhl. V případě české 

dvojice uplatní jeden z poplatníků slevu na manžela, za účelem výpočtu daně francouzské 

domácnosti je třeba uvažovat rodinným kvocientem ve výši 2 a dále také s položkou décote 

(1 970 € - ¾ * 1 279,74 €). Francouzská domácnost vyjde ze srovnání opět lépe – průměrná 

sazba daně je nižší než jedno procento, zatímco česká dvojice zdaní své společné příjmy sazbou 

skoro o 7 procent vyšší – viz níže Příklad 8.  

                                                 
123 Na rozdíl od úpravy v České republice může být ve Francii uplatněno 50 % výdajů (maximálně však 2 300 €) 

vynaložených v souvislosti s hlídáním dítěte mladšího šesti let věku, přičemž umístění dítěte do předškolního 

zařízení není podmínkou. Teoreticky může vzniknout nárok na daňový bonus i z důvodu pořízení chůvy, au-pair 

apod. 
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Příklad 8: Výpočet daně poplatníků s průměrnými a žádnými příjmy 

 Česká republika Francie 

 Manžel 1 Manžel 2 Manžel 1 Manžel 2 

Hrubá mzda 392 388,00 Kč - 37 548,31 € - 

Polohrubá 

mzda 
- - 32 298,68 € - 

Výdaje (10 %) - - - 3 229,87 € - 

Základ daně 525 800,00 Kč - 29 069,00 € 

Základní částka 

daně 
(15 %) 78 870,00 Kč - (14 %) 1 279,74 € 

Slevy 49 680,00 Kč - - 

Décote - - 1 010,20 € 

Daň 29 190,00 Kč 270,00 € 

Průměrná 

daňová sazba 
7,44 % 0,72 % 

 

Jestliže by francouzská dvojice vyživovala ve své domácnosti děti, použila 

by pro výpočet daně kvocient 2,5 nebo 3, anebo 4. V první situaci by položka décote přesáhla 

základní částku daně, v dalších dvou případech by příjem rozhodný pro určení sazby daně 

nedosáhl hodnoty 9 964 €, a tudíž by domácnost své příjmy zdanila sazbou 0 %. Přítomnost 

dětí ve francouzské domácnosti by tak vedla k nulovému zdanění. Prvé dítě v české domácnosti 

by díky uplatněnému zvýhodnění snížilo průměrnou sazbu daně dvojice na 3,56 %, další dvě 

děti dokonce do záporných hodnot (- 1,38 %, resp. - 7,55 %). 

Dále uvažujme podobnou domácnost, ve které jeden manžel dosahuje průměrných 

příjmů a druhý minimálních - Příklad 9. Průměrná daňová sazba české dvojice je skoro 

dvojnásobně vyšší než průměrná daňová povinnost jejich francouzského ekvivalentu. 

Ve stejném poměru se pohybují i průměrné sazby domácností, ve kterých žije postupně jedno 

dítě až tři děti (viz 

Tabulka 7), a to zejména z důvodu snížení daně o položku décote ve všech uvažovaných 

případech.124 

                                                 
124 Hodnota décote činí postupně 49,45 € (domácnost s jedním dítětem), 572,56 € (dvě děti) a 1 618,78 € (tři děti), 

přičemž poslední jmenovaná převyšuje samotnou daň před snížením. Daňová povinnost je proto nulová. 
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Příklad 9: Výpočet daně poplatníků s průměrnými a minimálními příjmy 

 Česká republika Francie 

 Manžel 1 Manžel 2 Manžel 1 Manžel 2 

Hrubá mzda 392 388,00 Kč 160 200,00 Kč 37 548,31 € 18 254,64 € 

Polohrubá 

mzda 
- - 32 298,68 € 15 702,46 € 

Výdaje (10 %) - - - 3 229,87 € - 1 570,25 € 

Základ daně 525 800,00 Kč 214 700,00 Kč 43 201,00 € 

Základní částka 

daně 
(15 %) 78 870,00 Kč 32 205,00 Kč (14 %) 3 258,22 € 

Slevy 24 840,00 Kč 24 840,00 Kč - 

Daň 61 395,00 Kč 3 258,00 € 

Průměrná 

daňová sazba 
11,11 % 5,84 % 

 

Tabulka 7: Vliv počtu nezaopatřených dětí na daň poplatníků s průměrnými 

a minimálními příjmy 

 ČR - daň 
ČR - průměrná 

daňová sazba 
Francie - daň 

Francie - průměrná 

daňová sazba 

bez dětí 61 395,00 Kč 11,11 % 3 258,00 € 5,84 % 

jedno dítě 46 191,00 Kč 8,36 % 2 510,00 € 4,50 % 

dvě děti 26 787,00 Kč 4,85 % 1 290,00 € 2,31 % 

tři děti 2 583,00 Kč 0,47 % 0,00 € 0 % 

 

V dalším případě se podívejme, jak ovlivní výši daňové povinnosti fyzické osoby 

s příjmy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy soužití s manželem či partnerem, který neeviduje 

žádné zdanitelné příjmy. Budeme tedy vycházet z Příkladu 7 z předchozí podkapitoly. 

Domácnosti v obou srovnávaných úpravách snížily své daňové břemeno (viz Příklad 10), 

přičemž francouzská dvojice vlivem rozdělení příjmu kvocientem 2 téměř na polovinu (8,88 %). 

Český poplatník sníží svou daňovou povinnost vlivem sdílení společně hospodařící domácnosti 
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s manželem bez zdanitelných příjmů o slevu na manžela stanovenou v absolutní hodnotě. Nedělí 

tedy základ daně dvěma, jak pozorujeme v případě francouzské domácnosti, tudíž jeho daň 

se sníží v poměru slevy ke zdanitelnému příjmu, tj. ze 16,93 % na 13,77 %.  

Příklad 10: Výpočet daně poplatníků s dvojnásobkem průměrných a žádnými příjmy 

 Česká republika Francie 

 Manžel 1 Manžel 2 Manžel 1 Manžel 2 

Hrubá mzda 784 776,00 Kč - 75 096,62 € - 

Polohrubá 

mzda 
- - 66 982,87 € - 

Výdaje (10 %) - - - 6 698,29 € - 

Základ daně 1 051 600,00 Kč - 60 285,00 € 

Základní částka 

daně 
(15 %) 157 740,00 Kč - (30 %) 6 672,00 € 

Slevy 49 680,00 Kč - - 

Daň 108 060,00 Kč 6 672,00 € 

Průměrná 

daňová sazba 
13,77 % 8,88 % 

 

Vliv zvýšení rodinného kvocientu a uplatnění daňových zvýhodnění na vyživované děti 

znázorňuje níže uvedená Tabulka 8. Opět pozorujeme vyšší daňové zatížení českých poplatníků, 

přitom například vliv rodinného kvocientu na daň francouzské dvojice vyživující jedno dítě byl 

zastropován, což značí, že daň byla zvýšena o rozdíl mezi vypočtenou daní, daní bezdětné 

dvojice a částkou 1 551 € (zvýšení o 168,52 €). 

Tabulka 8: Vliv počtu nezaopatřených dětí na daň poplatníků s příjmy ve výši 

dvojnásobku průměrné mzdy a s žádnými příjmy 

 ČR - daň 
ČR - průměrná 

daňová sazba 
Francie - daň 

Francie - průměrná 

daňová sazba 

bez dětí 108 060,00 Kč 13,77 % 6 672,00 € 8,88 % 

jedno dítě 92 856,00 Kč 11,83 % 5 120,00 € 6,82 % 

dvě děti 73 452,00 Kč 9,36 % 4 260,00 € 5,67 % 

tři děti 49 248,00 Kč 6,28 % 2 860,00 € 3,81 % 
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Nakonec se zaměřme na výpočet daně majetnější manželské či partnerské dvojice. 

Uvažujme příjem obou manželů na úrovni dvojnásobku průměrné mzdy. Vzhledem 

k progresivitě francouzského zdanění bychom mohli předpokládat vyšší průměrné daňové 

zatížení francouzské domácnosti – větší část jejich příjmů totiž bude zdaněna třicetiprocentní 

sazbou daně. Nicméně i v tomto případě pozorujeme daňové břemeno na straně českých 

poplatníků vyšší, byť o pouhé půl procento – viz Příklad 11. 

Příklad 11: Výpočet daně poplatníků s dvojnásobkem průměrných příjmů 

 Česká republika Francie 

 Manžel 1 Manžel 2 Manžel 1 Manžel 2 

Hrubá mzda 784 776,00 Kč 784 776,00 Kč 75 096,62 € 75 096,62 € 

Polohrubá 

mzda 
- - 66 982,87 € 66 982,87 € 

Výdaje (10 %) - - - 6 698,29 € - 6 698,29 € 

Základ daně 1 051 600,00 Kč 1 051 600,00 Kč 120 569,00 € 

Základní částka 

daně 
(15 %) 157 740,00 Kč 157 740,00 Kč (30 %) 24 757,22 € 

Slevy 24 840,00 Kč 24 840,00 Kč - 

Daň 265 800,00 Kč 24 757,00 € 

Průměrná 

daňová sazba 
16,93 % 16,48 % 

 

Ačkoli kalkulace DPFO francouzské domácnosti s dětmi zahrnuje zastropování vlivu 

rodinného kvocientu (plafonnement) ve všech uvažovaných situacích (1-3 nezaopatřené děti 

žijící v domácnosti), daňová povinnost české domácnosti je - byť nepatrně – stále relativně 

vyšší. I přes vysokou progresivitu francouzského systému zdanění a přes uplatnění položek, 

jež mají za cíl snížení vlivu rodinného kvocientu, je tedy francouzská domácnost zdaněna méně 

intenzivně než ta česká, viz Tabulka 9 na následující straně. Navíc můžeme pozorovat, 

že průměrná sazba francouzské domácnosti se pohybuje mezi dvanácti až šestnácti procenty, 

a to i přesto, že ve všech zvažovaných situacích alespoň část příjmů celé domácnosti podléhá 

třicetiprocentnímu zdanění. 
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Výsledek případového srovnání tedy jasně ukazuje, že daňová povinnost průměrných 

českých domácností je vyšší než u francouzských. Navíc na rozdíl od zdanění jednotlivce 

je pro českou dvojici obtížnější dosáhnout na daňový bonus vlivem daňového zvýhodnění 

na vyživované děti. Důvod můžeme opět shledat ve zdaňování superhrubé mzdy a v uplatnění 

výdajů v základu daně francouzské domácnosti. 

Tabulka 9: Vliv počtu nezaopatřených dětí na daň poplatníků s příjmy ve výši 

dvojnásobku průměrné mzdy 

 ČR - daň 
ČR - průměrná 

daňová sazba 
Francie - daň 

Francie - průměrná 

daňová sazba 

bez dětí 265 800,00 Kč 16,93 % 24 757,00 € 16,48 % 

jedno dítě 250 596,00 Kč 15,97 % 23 210,00 € 15,45 % 

dvě děti 231 192,00 Kč 14,73 % 21 660,00 € 14,42 % 

tři děti 206 988,00 Kč 13,19 % 18 550,00 € 12,35 % 
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6 Zhodnocení systémů zdaňování příjmů fyzických osob 

Přistupme nyní k závěrečné kapitole práce, jejímž předmětem bude celkové zhodnocení 

obou srovnávaných systémů zdanění příjmů fyzických osob. Na jeho základě pak zformuluji 

doporučení pro vývoj české i francouzské daně z příjmů fyzických osob. Byť se práce zaměřuje 

na srování zejména příjmů ze závislé činnosti, jejich pozice a význam v rámci daně z příjmů 

fyzických osob, v obou úpravách umožňuje dle mého názoru zobecnění výsledků srovnání 

na celou konstrukci daně z příjmů fyzických osob.  

6.1 Požadavky na daň 

Daň z příjmů patří mezi poplatníky nejcitlivěji vnímanou daň – její vliv se totiž promítá 

každý měsíc do výše disponibilního příjmu fyzické osoby v obou úpravách. S povinností platit 

daň z příjmů jsou poplatníci smířeni, nicméně i přesto je její působení spojeno s mnohými 

velkými očekáváními. Zatímco poplatník očekává spravedlivou daň, státní rozpočet požaduje 

dostatečný a stabilní daňový výnos. Stanovení daně by dále pro poplatníka nemělo představovat 

zbytečnou zátěž, její konstrukce by proto neměla být příliš složitá. Na druhou stranu jednoduchá 

daň může znamenat nejednoznačnost obsahu právních ustanovení. Daň z příjmů fyzických osob 

by dále měla být konstruována tak, aby ovlivňovala poplatníkovo chování příznivým způsobem. 

Naopak přílišný zásah daně do ekonomických vztahů subjektu také není žádoucí. 

Pozorujeme, že konstruovat správně tak důležitou daň, jako je daň z příjmů fyzických 

osob, na základě výše uvedených požadavků, nepatří mezi jednoduché úkoly. V ideálním 

případě by měli zákonodárci hledat kompromis mezi všemi protichůdnými nároky na daň. 

V následující části práce zhodnotíme, jak se v obou úpravách podařilo požadavky naplnit. 

Pravděpodobně nejdůležitějším očekáváním od daně z příjmů je skutečnost, že by měla 

spravedlivě reflektovat sociální postavení poplatníka. Francouzský systém z toho hlediska 

stanovil pravidla zdanění na úrovni domácnosti. Ostatně postavení poplatníka v sociálních 

vztazích úzce souvisí s postavním celé domácnosti, jejíž je členem. Předpokládá se také, 

že členové domácnosti sdílí své příjmy a výdaje, a tím se podílejí na chodu domácnosti 

na základě jejich možností a schopností. Vyšší příjmy jednoho člena domácnosti zpravidla 

souvisejí s vyšší životní úrovní jiného člena, a naopak. Z tohoto hlediska se zdá francouzská daň 

spravedlivější.  
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Zároveň je francouzský způsob zdanění vzhledem k progresivním sazbám daně postaven 

na principu „kdo má víc, platí víc“, a tedy z pohledu poplatníka s průměrnými příjmy je s větší 

pravděpodobností vnímán jako spravedlivý. Na druhou stranu nominální sazba daně náležející 

nejvyššímu daňovému pásmu má hodnotu 45 %, a dále systém předpokládá zvýšení daně 

v případě mimořádně vysokých příjmů poplatníka o tři až čtyři procenta. Zároveň jsou příjmy 

poplatníka stále předmětem sociálních daní a sociálního pojistného. V situacích, kdy se 

disponibilní příjem poplatníka – byť vysoký – sníži vlivem daně na zhruba polovinu, 

již o daňové spravedlnosti hovořit nelze. 

Hledání prvků spravedlnosti v českém způsobu zdanění příjmů fyzických osob, 

a to zejména příjmů z jejich závislé činnosti, je daleko obtížnější. Samotná skutečnost, 

že v základu daně poplantík nemůže uplatnit jakékoli výdaje, jež mu v souvislosti s výkonem 

zaměstnání zcela jistě vznikají, hraničí s principem zdanění pouze disponibilního příjmu 

poplatníka. Ovšem česká právní úprava daně z příjmu se u nemožnosti odečíst výdaje 

nezastavila. Zákon o daních z příjmů totiž stanovuje dále povinnost zdanění hodnoty, 

která příjmem poplatníka nikdy nebyla. Tento ve světě jedinečný způsob zdanění postrádá 

jakýkoli rozumný, natož spravedlivý důvod. Proto lze také v souvislosti se zdaněním příjmů 

fyzických osob hovořit o způsobech vyhýbání se dani – o tzv. Švarc systému. 

Stanovení daně z příjmů fyzických osob by dále pro poplatníka nemělo představovat 

zbytečnou zátěž. Z tohoto hlediska lze konstrukci francouzské daně označit za velmi 

komplikovanou. Poplatník musí každoročně vyplnit 28 stran daňového přiznání (bez příloh), 

s čímž mu má pomoci dokument publikovaný finanční správou, jenž obsahuje pokyny 

pro vyplnění daňového přiznání v délce celých 380 stran. Těžko lze očekávat od poplatníka daně 

z příjmů, aby se v tak komplikovaném systému bezpečně orientoval. I proto ve Francii 

poplatníci své příjmy jen deklarují. Samotný výpočet daně má na starosti finanční správa, 

přičemž poplatník pouze obdrží daňový výměr. Výše daňové povinnosti tak může být nezřídka 

překvapivá. Z pohledu legitimního očekávání poplatníka francouzské daně tak lze shledat 

zásadní nedostatky. Ovšem situace se v tomto ohledu v souvislosti se zavedením měsíčních 

záloh na daň z příjmů s účinností od 1. ledna 2019 pravděpodobně zlepší.  

I přesto – uvažujeme-li konstrukci daně s použitím prvků jako jsou rodinný kvocient, 

klouzavá progrese, zastropování vlivu rodinného kvocientu a décote, a dále s pravidly 

pro zhruba třicítku slev a desítku daňových zvýhodnění, přičemž drtivá většina položek má své 

minimální a maximální hranice uplatnitelnosti, lze jen konstatovat, že v systému francouzského 

zdanění příjmů fyzických osob se poplatník DPFO jednoduše akorát ztratí. 
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Naopak ve srovnání s francouzskými pravidly zdanění je česká právní úprava 

srozumitelná. Obsahuje totiž méně konstrukčních prvků a kroků nutných ke správnému 

a jednoznačnému výpočtu daňové povinnosti, a to zejména z důvodu zdanění příjmů na úrovni 

jednotlivce. 

Vzhledem k požadavku na stabilní a dostatečný přísun prostředků do veřejných 

rozpočtů, lze právní úpravy srovnat na základě jejich daňového výnosu. Pojmem daňový výnos 

rozumíme tu část hrubého domácího produktu, jež je tvořena veškerým výnosom z daně, jinými 

slovy poměr příjmu veřejných rozpočtů z daně a hrubého domácího produktu země. V roce 

2018 tvořil výnos daně z příjmů fyzických osob v České republice 11,2 % hrubého domácího 

produktu, přičemž ve Fracnii se poměr příjmu z DPFO pohyboval na úrovni 18,8 % jejího 

hrubého domácího produktu. Připomeňme si, že případové srovnání daňového zatížení 

poplatníků v České republice a ve Francii ukázalo, že příjmy českých poplatníků jsou v drtivé 

většině případů zdaněny vyšší průměrnou sazbou. A přesto příjem veřejných rozpočtů v České 

republice z daně z příjmů fyzických osob nepřevyšuje daňový výnos ze stejné daně ve Francii. 

Můžeme tedy konstatovat, že účinnost pravidel českého zdanění je nižší i přesto, že je daňové 

zatížení českých poplatníků zpravidla vyšší.125 

6.2 Doporučení pro další vývoj 

Na základě provedeného srovnání lze sestavit několik doporučení pro právní úpravy 

obou zamí. 

Domnívám se, že by pravidla francouzského zdanění mohla být sestavena jednodušeji 

za současného zachování výše daňového výnosu veřejných rozpočtů. V prvém případě se zdá 

nelogické stanovit několik druhů různých snížení či zvýšení daně (zastropování vlivu rodinného 

kvocientu, décote, réfaction), zatímco první daňové pásmo je stanoveno s nulovou sazbou daně. 

Dle mého názoru by se zákonodárce mohl vyhnout zbytečné komplexnosti systému tím, že by 

buďto zvýšil hranici nulového pásma, anebo se případně omezil na jediný krok při snižování 

daně. Ostatně ve většině případů nelze použít všechny možnosti snížení daně zároveň, neboť 

její hodnota není dostatečně vysoká. Komplikovanější úpravu bych naopak očekávala v případě 

zdanění vysokých příjmů fyzických osob, a to za účelem dosažení vyšší míry spravedlnosti. 

                                                 
125 Revenue Statistics 2018: Tax revenue trends in the OECD. OECD [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné 

z: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf. 
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Dále si myslím, že zdanění dávek plynoucích poplantíkovi ze státního rozpočtu zbytečně 

zatěžuje státní aparát. Každý převod peněz mezi poplatníkem a státem s sebou nese transakční 

výdaje. Osvobození důchodů od daně by jistě snížilo výdaje na administrativu daňových 

přiznání a zároveň omezilo nadbytečné přelivy peněz ze státního rozpočtu do peněženek 

poplatníků a následně zase zpět. Snížením nákladů na správu takových příspěvků by se 

paradoxně mohly dávky zvýšit, aniž by se současně zvýšily i výdaje veřejného rozpočtu. 

Dle mého názoru by se dále ve Francii měly integrovat tzv. sociální daně (CSG a CRDS) 

do daně z příjmů fyzických osob. Takové příspěvky totiž slouží k financování francouzského 

sociálního systému, nicméně jejich úhrada nezakládá ani účast na konkrétních sociálních 

subsystémech, ani v této souvislosti nevzniká poplatníkovi ekvivalentní nárok na výplatu dávek. 

Pro zdanění příjmů fyzických osob v České republice bych jednoznačně navrhla zrušení 

zdanění na základě superhrubé mzdy. Taková konstrukce se vymyká základním daňovým 

principům a daňové spravedlnosti. Opuštění superhrubé mzdy by dle mého názoru navíc 

nemuselo znamenat tak citlivý výpadek příjmů na straně veřejných rozpočtů. Jestliže totiž 

poplatníci dosáhnou vyšších čistých příjmů, zvýší se zpravidla také jejich spotřeba. Rozpočet 

by sice předpokládal nižší příjmy na podkladu daně z příjmů fyzických osob, ale naopak by se 

zvýšil výnos spotřebních daní, daně z přidané hodnoty a případně by i právnické osoby z vyšších 

zisků odvedly vyšší daň z příjmů. Zrušení superhrubé mzdy by také mohlo být jedním z nástrojů 

boje s daňovými úniky, například tzv. Švarc systémem. 

Z hlediska srování zdanění jednotlivce či domácnosti bych v případě české DPFO 

ponechala stávající systém. Nemyslím si, že by zavedení tak komplikovaných pravidel zdanění 

příjmů zvýšilo užitek poplatníků či státu natolik, aby se vyplatilo. Na obou stranách by dle mého 

názoru zdanění příjmů na úrovni domácnosti přineslo starosti neúměrné jejich prospěchu. 
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Závěr  

Obsahem diplomové práce bylo srovnání právní úpravy daně z příjmů fyzických osob 

v České republice a ve Francii. Pravidla zdanění byla zkoumána z teoretického hlediska, 

kdy byly popsány instituty konstrukce daně a následně byly získané poznatky aplikovány 

v praktické rovině na konkrétních případových studiích.  

Záměrem této práce bylo seznámení se s klíčovými prvky zdanění příjmů fyzických osob 

v obou právních úpravách. Tento cíl byl naplněn v prvních čtyřech kapitolách práce, které 

pojednávaly nejdříve o teoretických aspektech daně z příjmů fyzických osob, následně 

o konstrukčních prvcích daně upravených v právních předpisech České republiky a Francie 

a dále o vybraných prvcích konstrukce daně v obou právních úpravách. Stěžejními 

problematikami těchto kapitol bylo jednak srovnání zdanění zejména příjmů ze závislé činnosti, 

jednak způsob zdanění příjmů fyzických osob na úrovni jednotlivce v České republice 

a domácnosti ve Francii. 

Dalším vytyčeným cílem diplomové práce bylo potvrzení dogmatu o vyšším daňovém 

zatížení francouzských poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Za tímto účelem byl 

na praktických případech obsažených v páté kapitole práce srovnán vliv pravidel zdanění 

na výslednou daňovou povinnost poplatníků v České republice a ve Francii. Výsledkem této 

komparace bylo zjištění vyššího daňového břemene uvaleného na příjmy českých poplatníků, 

a v této návaznosti příznivější podmínky zdanění pro poplatníky francouzské daně z příjmů 

fyzických osob. Dogma o vyšším daňovém zatížení francouzských poplatníků tak bylo 

vyvráceno.  

Poslední šestá kapitola se věnovala zhodnocení úpravy daně z příjmů fyzických osob 

na podkladě jak teoretických, tak praktických poznatů získaných v předcházejícím textu práce. 

Konstrukce daně z příjmů byla podrobena kritické analýze z hlediska hlavních požadavků 

kladených na daň. Nárok na přehlednost a srozumitelnost pravidel zdanění naplnila na rozdíl 

od francouzské daně pouze úprava daně z příjmů fyzických osob v České republice. Naopak 

požadavek spravedlnosti česká daň zejména s ohledem na způsob zdanění na bázi superhrubé 

mzdy naplnit nedokázala. V tomto jsem shledala francouzskou úpravu spravedlivější, nicméně 

jak již bylo uvedeno výše, tato skutečnost je vyvážena mimořádnou složitostí konstrukce daně. 
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V šesté kaptiole byly dále formulovány konkrétní úvahy a návrhy úprav právních 

předpisů za účelem zefektivnění zdanění příjmů fyzických osob v obou zemích. Tím bylo 

dosaženo předem stanovených cílů této diplomové práce.  
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Seznam použitých zkratek 

CGI ........... Code Général des Impôts (všeobecný daňový zákoník) 

CRDS ........ Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (příspěvek na snížení 

sociálního dluhu) 

CSG .......... Contribution Sociale Généralisée (všeobecný sociální příspěvek) 

DPFO ........ Daň z příjmů fyzických osob 

MPSV ....... Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OZ ............. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZDP ........... Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice 

a ve Francii 

Abstrakt a klíčová slova 

Diplomová práce se věnuje srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice 

a ve Francii. Obsahem práce je analýza právních úprav zdanění příjmů fyzických osob v obou 

zemích a následná komparace účinků pravidel zdanění na daňovou povinnost fyzických osob. 

Středem pozornosti práce jsou zejména odlišnosti obou úprav v souvislosti s příjmy ze závislé 

činnosti daňových poplatníků. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola 

s názvem Zdanění v teoretické rovině se zabývá definicí pojmu daň z příjmu fyzických osob, 

kategorizací daně a prameny práva, z nichž konstrukce daně z příjmů v obou srovnávaných 

právních úpravách vychází. Předmětem druhé kapitoly je srovnání konstrukčních prvků daně 

z příjmů fyzických osob v obou právních úpravách a jejich aplikace v rámci stanovení daňové 

povinnosti poplatníků. Kapitola třetí je zaměřena na vybrané prvky zdanění příjmů fyzických 

osob v České republice, přitom ohniskem jsou zejména příjmy ze závislé činnosti poplatníka 

a dále také konstrukční prvky ovlivňující základ daně a výši daně. Náplní čtvrté kapitoly 

s názvem Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob ve Francii jsou taktéž klíčové znaky 

daně z příjmů fyzických osob, ovšem v tomto případě z pohledu francouzské právní úpravy. 

Pozornost čtvrté kapitoly je zaměřena na režim zdanění celých francouzských domácností 

a s tím spojených konstrukčních prvků daně, jež jsou českému systému zdanění příjmů zcela 

neznámé. V páté kapitole jsou na konkrétních případech aplikovány teoretické poznatky získané 

v přechozích dvou kapitolách. Obsahem poslední, šesté kapitoly diplomové práce je jednak 

zhodnocení účinnosti pravidel zdanění příjmů fyzických osob v právních úpravách České 

republiky a Francie, jednak navržení změn za účelem vhodnějšího způsobu zdanění příjmů 

fyzických osob. 

 

Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, Česká republika, Francie, příjmy ze závislé 

činnosti 
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The comparison of personal income tax in the Czech Republic 

and France 

Abstract and key words 

The diploma thesis deals with a comparison of personal income tax in the Czech 

Republic and France. The thesis comprises of analysis of both countries’ national legislations 

and of subsequent comparison of the impact of legal tax rules on the tax liability of natural 

persons. The focus is aimed mainly on the key differences between the compared legislations 

with respect to the income from employment of taxable persons. The diploma thesis is divided 

into six chapters. The first chapter, called Taxation in the theoretical sphere, is dedicated 

to the definition of personal income tax, categorization of the tax itself and legal sources, which 

determines the personal income tax in both legislations being compared. The object of the 

second chapter is comparison of the tax constituents of personal income tax in both legislations 

and their application within determination of taxpayer’s liabilities. The chapter three is focused 

on selected tax constituents of personal income tax in the Czech Republic, while aiming 

to address mainly income from employment of Czech taxpayer, and also the tax constituents 

affecting the taxable income base and the final tax liability. The fourth chapter, being called 

Selected components of personal income tax in France, is also determining the key elements 

of personal income tax, only from the point of view of the French legislation. The focus 

of the fourth chapter is aimed on the regime of taxation of the French taxable households 

as whole and on the connected tax constituents which are not existent in the Czech legislation. 

The object of the fifth chapter is application of the theoretical findings obtained in the previous 

two chapters on the specific cases. The sixth chapter of the diploma thesis is both evaluation 

of the impact of the personal income tax rules of both the legislations, and suggestion of changes 

in order to find the most convenient ways of taxation of personal income. 

 

Klíčová slova: personal income tax, Czech Republic, France, income from employment 

  


