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Úvod

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala daňové právo hned z několika důvodů. Jednak
je mi obor osobně blízký a daňové právo mi připadá více než zajímavé, přestože z vlastní
zkušenosti vím, že se nepyšní příliš velkým okruhem zájemců z řad občanů i studentů. Možná
proto je akademických prací na podobné téma poměrně málo. Z některých jsem si však dovolila
citovat, neboť byly zpracovány velmi kvalitně a inspirativně.
K práci jsem použila různé zdroje, a to jak literární, tak internetové. Vzhledem k tomu, že
literatura na daňové téma podléhá zkáze času neustálou aktualizací právní úpravy, může se zdát,
že má práce oplývá velkým množstvím právě internetových zdrojů. Důvod je jediný: vyjít z co
možná nejaktuálnějšího právního stavu a historismy se zaobírat jen v případě komparace
s předešlou právní úpravou, popisu jejího vývoje nebo hodnocení aktuálního stavu. Proto je i
zákonná úprava v mé práci často opatřena poznámkou či zdrojem, aby bylo na první pohled
patrné, o kterou, případně o jak starou, právní úpravu se jedná.
Přestože se daně bytostně dotýkají každého z nás, pro mnohé jsou stále noční můrou.
Internet je mocný nástroj, a tak se daňová osvěta stala součástí nás všech. Bohužel ne vždy ku
prospěchu daňovému poplatníkovi. Články na daňové téma obvykle oplývají negativní konotací,
a tak namísto profesionální nebo alespoň přátelské rady se mu od autora příspěvku mnohdy
dostane kritiky nebo povzdechnutí nad složitostí výpočtu daně, popřípadě nad vyplňováním
daňového přiznání samotného. Není divu, že kolem přiznání k dani z příjmu fyzických osob
(dále jen „DPFO“) zejména panuje každoročně taková hysterie. DPFO se totiž dotýká, nebo
někdy dotýkala, skoro každého z nás.
V životě se člověk může ocitnout v situacích, kdy určitá právní událost nebo právní
jednání změní parametry jeho daňově posuzované situace natolik (uzavře sňatek, osvojí dítě,…),
že rada právníka s daňovou specializací je rozhodně na místě. Má osobní zkušenost je důkazem
toho, že i kvalitně zpracovaná smlouva se mnohdy neobejde bez zásahu jak právníka, tak
daňového poradce. A dát dohromady kompromis právního a ekonomického (chcete-li účetního)
vhledu, je mnohdy nadlidský úkol.

1

1. O DANÍCH OBECNĚ

1.1. Z HISTORIE DANÍ
„Daň z příjmu nelze ale považovat za novodobý vynález. Již v Rakousku Uhersku byla
v roce 1813 zavedena daň z výdělku a v roce 1849 daň z příjmu“ [Jan Pekař, 04. 06. 2008].1
Půjdeme-li do historie ještě hlouběji, dostaneme se pět tisíc let zpátky v čase až do starověkého
Egypta. Dost možná se jedná o kolébku daňového systému světa. Princip spočíval ve vybírání
desátků od těch, kteří na daně vydělali na nucené práci nemajetných. A semínko k zavedení
roboty bylo zaseto.2 „Koneckonců i Bible popisuje cestu Josefa a Marie do Betléma jako cestu
k zaregistrování svého majetku pro daňové účely.“ [cit.: Ing., Mgr. Ladislav Šafránek, CSc.,
Praha 2016].3
Ani ve středověku si lid rozhodně nemohl myslet, že výběr daní se děje na základě
spravedlnosti nebo snad rovného přístupu vůči všem. A vrchnost si toho byla dobře vědoma,
když i nejvlivnější muž finanční správy své doby přiznal: „Vymáhat daně znamená škubat husu
tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším křikem.“ [cit.: „L’art de l’imposition
consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris.“,
Jean-Baptiste Colbert, ministr financí krále Ludvíka XIV.]4 Pohledem nezávislého pozorovatele
nám i dnes musí být jasné, že daňový poplatník panovníkovi na obranu země, nekončící válečné
výpravy, ale i na okázalou zábavu pro šlechtu do státní pokladny přispívat prostě musel. Tehdy
byly daně výrazně nižší a jejich výpočty o mnoho jednodušší. Často nepřesahovaly ani deset
procent příjmů a mnohdy byly vybírány příležitostně5 (např. mimořádná daň královská6).
To se ale postupem času změnilo zejména tím, že se naše moderní společnost socializuje
a stává humánnější směrem ke slabším jedincům. V dnešní době, kdy máme státem zaručený

1

Peníze.cz [online] Partners media, s.r.o. Člen SVIT – Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT ©20002018 [cit. 20. 02. 2019] ISSN 1213-2217. Dostupné z: https://www.penize.cz/dane/42829-dan-z-prijmu-oslavi-160narozeniny.
2
Finance.cz
[online]
Mladá
Fronta
a.s.
©
2019
[cit.
22.02.2019].
Dostupné
z:
https://www.finance.cz/zpravy/finance/377709-jak-se-vybiraly-dane-v-minulosti/.
3
ŠAFRÁNEK, Ladislav. Daně, aneb, Cesta do otroctví?: (podstata, systém, efektivnost a možnosti racionalizace).
Praha: Orego, [2016]. ISBN 978-80-87528-37-2. s. 3.
4
Citation-celebre.leparisien.fr [online] Pland du site – Mentions légales ©2019-2006 [cit. 22.02.2019]. Dostupné z:
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/jean-baptiste-colbert.
5
ŠAFRÁNEK, Ladislav. Daně, aneb, Cesta do otroctví?: (podstata, systém, efektivnost a možnosti racionalizace).
Praha: Orego, [2016]. ISBN 978-80-87528-37-2. s. 3.
6
HOŘÍNEK, Filip. Vývoj právní úpravy daní na našem území. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova
univerzita v Brně. Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur. Int. str. 11.
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nárok na bezplatné7 zdravotnictví a školství, na starobní a jiné důchody a na další sociální dávky,
na to všechno musí stát mít kde brát. A daně se tak staly tím nejschůdnějším řešením.8

1.2. DAŇOVÉ PRÁVO
Daňové právo je v České republice označováno za jedno z pododvětví finančního práva a
je řazeno do jeho fiskální části.9 Daňové právo je tedy odvětvím práva veřejného a lze jej chápat
jako regulaci společenských vztahů, jejichž objektem jsou daně.10 Pojem „daň“ se však v našem
právním řádu užívá teprve od roku 1948, kdy nahradil pojem „berně“.11
Je zajímavé, že zatímco původní pojem „berně“, bude jistě odvozen od slovesa „brát“12,
pojem „daň“ v nás spíše evokuje společný základ se slovesem „dát“.13 Pojem „berně“ totiž
vychází ze samé podstaty významu daní. Stát „nedává“, ale „bere“ [cit.: Online Přiznání s.r.o.,
14. 03. 2017]14. Otázkou je, zdali má tato lingvistická změna za cíl v daňovém poplatníkovi
vzbudit spíš asociaci dobrovolnosti darování nežli přísnost a nekompromisnost braní. Přestože i
současná věda finančního práva pojem „berně“ stále používá15, v našem aktuálním právním řádu
jej již nenalezneme.16

7

Myslím tím samozřejmě tu relativní bezplatnost, která je nám zajištěna Listinou základních práv a svobod (čl. 31)
a která je na straně druhé „vykoupena“ povinností platit veřejné zdravotní pojištění.
8
ŠAFRÁNEK, Ladislav. Daně, aneb, Cesta do otroctví?: (podstata, systém, efektivnost a možnosti racionalizace).
Praha: Orego, [2016]. ISBN 978-80-87528-37-2. s. 3.
9
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 97880-7400-440-7. s. 13.
10
RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 512 s.
ISBN 1081-341-2008. Kapitola 1.8 Berní právo, s. 44; Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. © 2019
aktualizováno
6.10.2017
v
08:16
[cit.
24.02.2019].
Dostupné
z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_pr%C3%A1vo#cite_note-2.
11
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 12; MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. Praha:
Linde, 1995. ISBN 80-85647-62-1. s 109.
12
HOŘÍNEK, Filip. Vývoj právní úpravy daní na našem území. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova
univerzita v Brně. Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur. Int. str. 12.
13
Hospodářské noviny [online]. © 1996-2019 [cit. 24.02.2019]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-784574berne-dan-a-dalsi.
14
Online
Přiznání
s.r.o. [online].
©
2017
[cit.
28.02.2019].
Dostupné
z:
https://onlinepriznani.wordpress.com/2017/03/14/5-dil-stredovek-v-cesku/.
15
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 12.
16
Nové ASPI/Wolters Kluwer [online]. Wolters Kluwer ©2019 [cit. 24.02.2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/search [dovozeno výkladem a contrario].
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2. DAŇ Z PŘÍJMU
Daň z příjmu se více či méně dotýká každého z nás. Mírou a způsobem zdanění svého
příjmu je ovlivněn každý jedinec. Bez nadsázky lze říci, že ovlivňováno je nepřímo i dítě, jehož
rodiče jsou z různých důvodů daňovými poplatníky na určitém území, tedy v určitém státě, a to
již od okamžiku jeho narození. Tato skutečnost, že se dítě narodí jako potomek rodičů, kteří jsou
daňovými poplatníky v konkrétním státě, může nemalým způsobem ovlivnit jeho životní úroveň,
a to nastavením výše sazby daně a způsobem zdanění počínaje, v případě zdanění příjmu i
možnostmi uplatnění daňových slev a zvýhodnění pokračujíce.
Zdanění příjmů fyzických osob se totiž daňových subjektů dotýká oproti ostatním
přímým daním v míře nejvyšší, a to bez ohledu na to, zdali jsou samostatně výdělečně činné
(dále jen „OSVČ“), či zdali jejich výdělek pochází čistě z příjmu ze závislé činnosti, tedy ze
zaměstnaneckého poměru. Zdrojů příjmů ke zdanění fyzických osob může být samozřejmě celá
řada, jak vyplývá z jednotlivých ustanovení § 6 – 10 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
(dále jen „ZoDP“), čímž se budu zabývat níže v dalších jednotlivých kapitolách mé práce.

2.1. CHARAKTERISTIKA DANĚ Z PŘÍJMU
Charakterizovat daň z příjmu lze jako daň přímou, důchodového typu. Přímou daň platí
daňový poplatník přímo ze svého důchodu a předpokládá se, že ji nemůže převést na jiný daňový
subjekt. V tom spočívá rozdíl od daně nepřímé, neboť její princip je právě v tom, že subjekt,
který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, nýbrž ji přenáší na jiný subjekt (typicky spotřební
daň nebo daň z přidané hodnoty, dříve daň z obratu).17
Mezi přímé daně kromě daně z příjmu dále patří daň z nemovitých věcí, daň z nabytí
nemovitých věcí, silniční daň a od 01.01.2017 daň z hazardních her.18 Vzhledem k tomu, že se
první dvě z uvedených nevztahují k výdělku daňového poplatníka (důchodu), jedná se tedy o
daně majetkové.

17

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 23.
18
Tamtéž.
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Silniční daň, jejímž účelem je zdanění užívání pozemních komunikací vozidly
podnikatelských subjektů, sice není typickou majetkovou daní, nicméně zejména použitou
daňovou technikou se jí podobá, a tak ji též mezi daně majetkové počítáme.19
Se zařazením daně z hazardních her je to trochu složitější. Je řazena mezi přímé daně
ostatní. Daňové zatížení totiž dopadá nikoliv na hráče, nýbrž na provozovatele. V zahraničí je
obdobná daň definována jako daň nepřímá spotřební, proto se o jejím zařazení vedou spory.
Osobně se kloním též k názoru, že znaky přímé daně nevykazuje, ledaže by byla zdaňována
hráčem jakožto jeho příjem (důchod). Tomu tak ale není, neb tento jeho příjem je od daně
z příjmu zásadně osvobozen.20 Ministryně financí Schillerová však do návrhu dalšího vládního
daňového balíčku, který se týká zejména zvýšení spotřební daně, prosadila i zdanění výher nad
100 tisíc Kč patnáctiprocentní sazbou DPFO.21 Pokud by taková změna prošla, bylo by
osvobození od DPFO pro případ příjmu z výher částečně omezeno.
Z hlediska daňového subjektu daně z příjmu členíme na daň z příjmu fyzických osob a
daň z příjmu právnických osob. Zdanění daní z příjmů v České republice se řídí hlavně a
zejména Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoDP“)22. Výše uvedený zákonný předpis primárně tedy upravuje jak zdanění příjmů fyzických
osob, tak i osob právnických.

2.2. ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANĚ Z PŘÍJMU
Předpis je členěn na sedm částí, z nichž tou zásadní z hlediska zdanění příjmů fyzické
osoby je část první. Druhá část upravuje výhradně zdanění příjmů právnických osob. Část třetí
obsahuje společná ustanovení jak pro zdanění osob fyzických, tak i osob právnických, a
jednotlivá ustanovení vymezují definice pojmů a stanovují, co se čím rozumí a co se zač
považuje. V § 23 ZoDP je konkrétně a podrobně vymezen výpočet základu daně. V části čtvrté
je upraven proces výběru daně z příjmů. Jedná se opět o společnou právní úpravu jak pro
fyzické, tak pro právnické osoby. Část pátá upravuje registrační povinnost daňového poplatníka
19

Tamtéž s. 102.
Viz. § 10 odst. 3 písm. b) bod 2.,3.,4. ZoDP.
21
Aktuálně.cz
[online]
Economia,
a.s.
©1999-2019
[cit.
04.07.2019].
Dostupné
z:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-navrhuje-zdaneni-vyher-v-loterii-zaplati-istas/r~2b4106e482d111e998d70cc47ab5f122/.
22
Pařízková, Ivana. Daň z příjmů fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. [online]. 2000, č. 2, s. 234-241.
ISSN
1805-2789.
[cit.
22.02.2019].
Dostupné
z:
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/885https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8854/8209.
20
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a je opět společná pro fyzické i právnické osoby. V části šesté nalezneme speciální pravomoci
vlády pro případ vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a pravomoci Ministerstva
financí činit ve vztahu k daňovým poplatníkům opatření ve věci vyrovnání zdanění, odstranění
nesrovnalostí či pravomoc rozhodnout v jednotlivých sporných případech. V části sedmé jsou
obsažena přechodná a závěrečná ustanovení.
Moje práce vychází z aktuální právní úpravy, tedy ze Zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů ve znění k 01.01.2019.23 A není-li u příslušného ustanovení uvedena žádná bližší
informace, jedná se vždy o tuto právní úpravu.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl schválen v řádném legislativním procesu
Českou národní radou 20. listopadu 1992 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993 24. Nebyl však
signován prezidentem republiky, neboť funkce Václava Havla jako prezidenta ČSFR zanikla 20.
července 1992 jeho abdikací a až do zániku federace nebyla obsazena, jelikož hlavu státu se již
nepodařilo zvolit25. Právní předpis je pod původním názvem platný a účinný do dneška. Prošel
však mnohými dílčími úpravami a do současné podoby byl skoro dvousetkrát novelizován
(konkrétně sto šestaosmdesátkrát k dnešnímu dni)26.

2.2.1. Předchozí zákonná úprava
Za předchůdce aktuální právní úpravy však nelze označit jediný právní předpis, jako je
tomu nyní. Před rokem 1989 se zdanění příjmů sestávalo z několika druhů daní a tedy i
zákonných předpisů:
-

daň ze mzdy (Zákon č. 76/1952 Sb. o dani ze mzdy)

-

daň z příjmu obyvatelstva (Zákon č. 389/1990 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva)

-

daň z příjmu literární a umělecké činnosti (Zákon č. 36/1965 o dani z příjmů z literární a
umělecké činnosti)

-

důchodová daň (Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani)

23

MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2019: úplná znění platná k 1.1.2019. Praha: Grada, 1999. ISBN 978-80-2712274-5.
24
Nové ASPI/Wolters Kluwer [online]. Wolters Kluwer ©2019 [cit. 20.02.2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40374/1/2#c_382100.
25
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges).
ISBN 978-80-7502-084-0. s. 305.
26
Nové ASPI/Wolters Kluwer [online]. Wolters Kluwer ©2019 [cit. 20.02.2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40374/1/2.
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-

zemědělská daň (Zákon č. 172/1988 Sb. o zemědělské dani)27.
Příjem právnických osob byl pak zdaňován jako odvod ze zisku, který byl kromě jiných

odvodů upraven Zákonem č. 156/1989 Sb. o odvodech do státního rozpočtu28. Všechny výše
uvedené právní předpisy jsem vybrala jako ty „novodobější“, které se dají považovat za přímé
předchůdce dnešní právní úpravy zdaňování příjmů.

2.2.2. Reforma ZoDP
K největší změně daňového práva od roku 1993 došlo v důsledku rekodifikace
soukromého práva29 (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, účinný od 01.01.2014), kdy
došlo ke zrušení dědické a darovací daně a nahrazení daně z převodu nemovitostí daní z nabytí
nemovitých věcí (dále jen „DzNNV“). Dědická daň byla zrušena úplně a daň darovací
zakomponována právě do daně z příjmu fyzických osob s výčtem osvobozených plnění (tomuto
tématu se budu podrobněji věnovat ve své práci dále).
K úplnému dokončení změny v právní úpravě daně z nabytí nemovitých věcí však došlo
až k 01.11.2016 Zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění Zákonné opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZOS“), neboť v původním znění výše uvedeného
ZOS byl poplatníkem daně primárně převodce vlastnického práva (tedy typicky prodávající
v případě nabytí vlastnického práva koupí), zatímco zákonnou změnou došlo k výlučnému určení
poplatníka30, kterým je nabyvatel vlastnického práva.31 Tím bylo konečně učiněno zadost názvu
daně, neboť v „přechodném období“ do 31.10.2016 šla DzNNV k tíži naprosto nepochopitelně
stále prodávajícímu, tedy převodci vlastnického práva a nikoliv nabyvateli.

27

ENGLOVÁ, Lenka. Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob od roku 1989. Praha, 2013. Bakalářská práce.
Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančnictví a ekonomických disciplín. Vedoucí práce Ing. Zdeňka
Suchomelová, str. 24, 26 a 27 [v práci chybně uveden zákon č. 78/1952 Sb. namísto 76/1952 Sb.].
28
Nové ASPI/Wolters Kluwer [online]. Wolters Kluwer ©2019 [cit. 20.02.2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/38229/1/2.
29
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 15.
30
Viz § 1 odst. 1 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění zákona č.
254/2016 Sb.
31
Daňové zákony 2016: úplná znění platná k 1.1.2016. Praha: Grada, 1999. ISBN 978-80-271-0022-4. s. 108. srov.
Daňové zákony 2018: úplná znění platná k 1.1.2018. Praha: Grada, 1999. ISBN 978-80-271-0766-7. s. 112.
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3. VLASTNOSTI DANÍ
„Daň je povinná, zákonem uložená32 platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je
nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová.“ [cit.: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.,
2018]33. Výčet vlastností můžeme ještě doplnit o jednu, a to, že se jedná vždy o peněžní plnění34.
To, že je daň povinná, není ale dogma. Zákonná povinnost podat přiznání k dani a
následně mít povinnost daň zaplatit může mít určitá omezení. Konkrétně u daně z příjmu jsou
jasně vymezeny případy a situace, kdy se příjem zdaňuje a kdy nikoliv35.
Daňovou soustavu České republiky tvoří všechny daně, které se na jejím území
vybírají.36 Každá z daní má svou vlastní právní úpravu:
-

daň z příjmu fyzických a právnických osob (zákon č. 586/1992 Sb.)

-

daň z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.)

-

daň z nabytí nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.)

-

daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.)

-

daň z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)

-

daně spotřební (zákon č. 353/2003 Sb.)

-

daně energetické (zákon č. 261/2007 Sb.)

-

daň z hazardních her (zákon č. 187/2016 Sb.)37
Skutečností, že daň plyne do veřejného rozpočtu, je obecně myšlen státní rozpočet, ze

kterého je daň dále přerozdělována. Tímto příjmem z výběru daní stát získává do veřejného
rozpočtu prostředky pro úhradu celospolečenských potřeb.38 Ve kterém konkrétním rozpočtu se
ta která daň ocitne, stanovuje rozpočtové určení daní neboli daňové určení.39

32

„Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“. [cit.: Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 5].
VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 9.
34
Tamtéž s. 11.
35
Viz např. § 4 ZoDP – osvobozená plnění.
36
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 19; OUTLÁ, Anna. Veřejnoprávní aspekty podnikání.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-426-8. s. 81.
37
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 19.
38
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 97880-7400-440-7. s. 154.
39
Zákonnou úpravu nalezneme v Zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.
33
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Příjmy z některých daní ale plynou přímo do rozpočtu obce40 nebo kraje41. Nenávratností
se má na mysli to, že daňová právní úprava nepočítá s tím, že by se daň daňovému poplatníkovi
vracela, a to ani za splnění určitých podmínek. „Současně platí, že zaplacením daně nevzniká
subjektu žádný konkrétní nárok.“ [cit.: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., 2018].42
A konečně pojem „neekvivalentní“ vyjadřuje disproporci mezi výší platby daňového
poplatníka a výší případného poskytnutého plnění daňovému poplatníkovi od státu. Tato
disproporce může být jak ve prospěch daňového poplatníka, tak v jeho neprospěch a tedy
prospěch ostatních. Přitom je nerozhodné, zdali se jedná o daňového poplatníka s vyšším nebo
nižším příjmem, či zdali je nastavena sazba daně lineární či progresivní. „Některé daně dokonce
mají za cíl omezit rozdíly v důchodech jednotlivců na míru pro společnost přijatelnou“. [cit.:
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., 2018].43
Daň je zpravidla neúčelová. Podstatou tohoto tvrzení je skutečnost, že daň není vybírána
za konkrétním účelem, nýbrž vesměs plyne do jednoho společného rozpočtu, aby pak byla
následně přerozdělována právě podle rozpočtového určení. Výjimkou je např. silniční daň,
neboť její výnos plyne na výstavbu a údržbu pozemních komunikací.44

3.1. VLASTNOSTI DANĚ Z PŘÍJMU
Daň z příjmu fyzických osob, na kterou se moje práce zaměřuje, vykazuje všechny výše
uvedené vlastnosti (povinná, zákonem uložená, plynoucí do veřejného rozpočtu, nenávratná,
neekvivalentní a neúčelová).
V souladu s rozpočtovým určením je část daňového výnosu součástí rozpočtu obcí (23,58
%45 pro všechny obce s výjimkou Hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, které mají navíc

40

Výnos daně z nemovitých věcí - § 4 odst. 1 písm. a) Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům; daň z příjmů právnických osob za
určitých podmínek - § 4 odst. 1 písm. g) Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům.
41
Daň z příjmu právnických osob za určitých podmínek - § 3 odst. 1 písm. a) Zákona č. 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům.
42
VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 10.
43
Tamtéž.
44
Tamtéž s. 11.
45
Viz § 4 odst. 1 písm. c), d), e) Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům.
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vlastní přepočítací koeficient46) a krajů (8,92 %47). Vzhledem k tomu, že daňový výnos neplyne
do jediného rozpočtu, nýbrž je dále přerozdělován, jedná se o tzv. „sdílenou daň“. Výpočet, kam
která daň skutečně finálně plyne, je však dosti složitý proces, a tak se jím zaobírá celý zákon,
konkrétně Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
Zjednodušeně lze říci, že systém rozpočtového určení daní je aktuálně postaven zejména
na kritériu počtu obyvatel obce48 a velikosti kraje49. Podíl každé obce zveřejňuje každoročně
Ministerstvo financí ČR po dohodě s ČSÚ50 vyhláškou s účinností k 1. září.51
Základem pro výpočet výše uvedeného procentuálního nároku obce či kraje je 60 %
celostátního hrubého výnosu součtu daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“)52 a daně
z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“), tedy kromě případů, kdy je poplatníkem sama
obec nebo kraj. Tento způsob přerozdělení je aktuální k 01.01.2018.53
Obcím pak náleží ještě další 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti podle přepočteného počtu zaměstnanců. Podle názoru Ing.
Eduarda Komárka z Ministerstva vnitra se jedná o jednu z možností jak motivovat obce, aby
podporovaly zaměstnanost a tím zvyšovaly svůj daňový výnos. 54 Vzhledem k tomu, že jde o
starší názor a daňové předpisy se mění v čase, na motivačních 30%55 na dani z příjmů fyzických
osob z podnikání rozdělovaný podle místa jejich bydliště56 již obec nárok nemá, a tak se osobně

46

Příloha 3 Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům.
47
Viz § 3 odst. 1 písm. c), d), e) Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům.
48
Profi Press s.r.o. [online]. © 2013 [cit. 01.03.2019]. Dostupné z: https://moderniobec.cz/rozpoctove-urceni-danizakladni-vychodiska-a-principy/.
49
Viz Příloha 1 Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům.
50
Český statistický úřad.
51
Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2019 [cit. 01.03.2019]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx.
52
Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob (OSVČ), daň ze závislé činnosti, daň vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby.
53
Finanční
správa [online].
Finanční
správa.
©2013-2018
[cit. 28.02.2019].
Dostupné
z:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-a-obci/danove-prijmy-rozpoctu-kraju-aobci-3736.
54
Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2019 [cit. 01.03.2019]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx.
55
BLAHOUTOVÁ, Žaneta. Rozpočtové určení daní obcím v ČR. České Budějovice, 2012. Bakalářská práce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Vedoucí práce doc.
Ing. Milan Jílek, Ph.D. str. 21.
56
Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2019 [cit. 01.03.2019]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx.
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domnívám, že obce k podpoře podnikatelských aktivit aktuálním způsobem přerozdělování
sdílených daní příliš motivované nejsou.
Novelizovaná právní úprava účinná od 01.01.200857 sice posílila daňové příjmy zejména
malých obcí a újma způsobená snížením podílu na DPFO byla kompenzována navýšením podílu
obcí na výnosech z DPH58, nicméně na straně druhé tím utrpěl právě entuziasmus obcí na svém
území podnikatelskou činnost podporovat.59 A nejedná se jen o velké projekty typu Amazon či
rozšíření výroby Škoda-auto v Kvasinách, jde i o podporu drobného podnikání, před jehož
podporou dají obce přednost klidnému a čistému prostředí. A proč by ne, když peníze ze státního
rozpočtu dostanou podle přerozdělovacího mechanismu v rámci kraje tak jako tak.

57

Zákon č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších
předpisů.
58
POUPĚ, Ondřej. Rozpočtové určení daní a jeho dopad do hospodaření obcí. Praha, 2016. Diplomová práce.
Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí práce prof. JUDr. Hana
Marková.
59
Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2019 [cit. 01.03.2019]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx.
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Sdílené daně celkem - změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní (DPH a daně
z příjmů), odvodu z loterií, daně z hazardních her a daně z technických her v letech 2015-2019 (v
mld. Kč); (pro převody obcím a krajům) 60
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Finanční
správa. [online].
©
2013-2018
[cit.
04.03.2019].
Dostupné
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-a-obci/graficke-zobrazeni-zmencelostatniho-hrubeho-vynosu-sdilenych-dani-3730.
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z:

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání - změny celostátního hrubého výnosu DPFO
podávajících přiznání v letech 2015-2019 (v mld. Kč); (pro převody obcím a krajům)61

Z porovnání výše znázorněných grafů je na první pohled patrné, že ačkoliv výběr
sdílených daní, přerozdělovaných obcím a krajům obecně roste, DPFO podávajících daňové
přiznání samostatně, není to, na čem by obecní a krajské rozpočty mohly stavět.
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správa. [online].
©
2013-2018
[cit.
04.03.2019].
Dostupné
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-a-obci/graficke-zobrazeni-zmencelostatniho-hrubeho-vynosu-sdilenych-dani-3730.
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z:

Přehled vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
v letech 1993 až 2017 v mil. Kč
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Zdroj: Finanční správa: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-201762
Přehled vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
v letech 1993 až 2017 v mil. Kč
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Zdroj: Finanční správa: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-2017
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Tamtéž.
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Dostupné

z:

4. FUNKCE DANĚ
Daně jako instrument státu mají celou řadu funkcí. Mezi ty nejdůležitější patří funkce
fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační.64
Nejdůležitější z nich je funkce fiskální. Znamená, že daně jsou příjmem veřejných
rozpočtů a mají schopnost jej naplnit65 a dále je podle potřeby přerozdělovat.
Význam alokační funkce spočívá v tom, že efekt použití finančních prostředků
z vybraných daní se nepřímo dostává na potřebné místo. To znamená, že vlastnost daně, kterou
je její neúčelovost, nám dává možnost příjem z ní poskytnout tam, kde je třeba. „Poskytuje-li
stát zvýhodnění prostřednictvím daňových úspor, potom se zpravidla hovoří o nepřímé daňové
podpoře.“ [cit.: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., 2018]66.
Redistribuční funkce má za následek, že se daně ve větší míře vybírají od subjektů
s vyšším příjmem, což umožňuje zvyšovat příjem těm s příjmem nižším.67 Jsou tedy vhodným
nástrojem pro zmírnění rozdílů v příjmech jednotlivých subjektů.68
Prostřednictvím stimulační funkce může stát subjektům „kompenzovat“ újmu, kterou
v podobě povinnosti platit daň mohou pociťovat. Příkladem je daňová úspora v podobě možnosti
uplatnit daňovou ztrátu v následujícím zdaňovacím období nebo daňové prázdniny pro vybrané
subjekty za splnění určitých podmínek.69
Vančurová ještě navíc v rámci stimulační funkce uvádí funkci stabilizační. Jejím
principem je odvádět do rozpočtu vyšší daně v období ekonomického růstu a vytvořit tak rezervy
na „horší časy“, kdy se ekonomice tolik nedaří.70
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Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2019 [cit. 01.03.2019]. Ministerstvo financí. Studijní text ke
zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. Praha 2018. s. 2.
Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/sluzba/.../skripta-02-dane-poplatky-a-jopp-2018-06-21-pdf.aspx.
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VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 11.
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Tamtéž. s. 11-12.
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s.r.o. [online].
©
Arsyline
2019
[cit.
01.03.2019].
Dostupné
z:
https://www.profisidla.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/vedeni-ucetnictvi/jakou-funkci-maji-dane/a-195/.
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Profispolečnosti.cz s.r.o. [online]. © Arsyline 2017 [cit. 01. 03. 2019]. Dostupné z:
https://www.profispolecnosti.cz/cs/vedeni-ucetnictvi/funkce-dani/a-1444/.
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VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 12-13.
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Tamtéž s. 13.
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5. KONSTRUKČNÍ PRVKY DANĚ
Konstrukční prvky definují právní poměr (tj. vztah) mezi poplatníkem a státem a jejich
existencí je podmíněn vznik, trvání a realizace tohoto vztahu.71
Bakeš k daním obecně uvádí čtyři základní prvky: subjekt, objekt (předmět), základ a
sazba daně. Nicméně připouští, že někdy se k základním prvkům řadí i splatnost daně.72 Pokud
se ale týká DPFO, zde Bakeš mezi konstrukční prvky počítá kromě subjektu, předmětu, základu
a sazby daně i osvobození od daně a slevy na dani.73
Radvan a Mrkývka za základní konstrukční prvky považují subjekt, objekt a obsah (práva
a povinnosti účastníků daňově-právního vztahu) s tím, že je rozšiřují o další prvky, které
specifikaci tohoto vztahu doplňují: základ a sazba daně, korekční prvky, rozpočtové určení,
správce daně a podmínky placení.74
„Někteří autoři zmiňují jako základní prvek i splatnost, kdy je velmi důležité z hlediska
jistoty pro daňového poplatníka znát dobu, za kterou se daň platí, a přesný okamžik, kdy má daň
být zaplacena.“ [cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., 2018].75 Jánošíková tedy mezi základní
prvky daně kromě subjektu, objektu, základu daně a daňové sazby řadí i splatnost daně. Další
prvky, které ovlivňují samotnou výši daně, nazývá prvky korekčními (vynětí z předmětu daně,
osvobození od daně, odpočty od základu daně a slevy na dani).76
Naproti tomu např. Vančurová specifikuje základní konstrukční prvky následovně:
daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně a zdaňovací období (tj. období,
za které se daň stanoví), odpočty od základu daně, sazba daně, slevy na dani.77
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BORECKÁ, Sabina. Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie. Praha,
2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí
práce prof. JUDr. Marie Karfíková. str. 15; BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012.
Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s. 159.
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BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 97880-7400-440-7. s. 158-159.
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Tamtéž s. 194-202.
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RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa - berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN
978-80-210-4732-7. s. 33.
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Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 24.
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Tamtéž.
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VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 13-14.
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Ohledně výčtu konstrukčních prvků, jejich názvů a stanovení toho, které z nich jsou
základní, tedy nepanuje jednotný názor. Navíc např. Jánošíková pro ně používá souhrnný termín
„základní prvky daňové techniky“. Zjednodušeně však lze říci, že tyto pojmy daň laicky definují
takto: kdo, za co, z čeho a v jaké výši, případně kdy, odvede daň.
Pro komparaci používané terminologie jsem záměrně vybrala diametrálně odlišné názory,
neboť se mi jeví zajímavým, jak různě lze konstrukční prvky nazývat a jak různě lze tyto pojmy
členit. Navíc je evidentní, že autoři mají různé priority a odlišný úhel pohledu, ať už spíše
právnický, či spíše ekonomický nebo účetní.

5.1. DAŇOVÝ SUBJEKT
Subjektem daně obecně je buď fyzická, nebo právnická osoba, která vystupuje v roli
povinného subjektu, neboť jí byla zákonem uložena daňová povinnost.78 V našem případě je to
daňový poplatník (fyzická osoba), který má povinnost daňové přiznání k dani z příjmu
příslušnému správci daně podat. Zejména je to ten, jehož roční příjmy ze samostatné činnosti
přesáhly částku Kč 15.000 za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených zákonem79.
Zákon dále vymezuje okruh daňových poplatníků, kteří povinnost podat daňové přiznání
nemají.80
Zajímavým případem, kdy se použije právní úprava pro zdanění příjmů fyzické osoby, je
v.o.s.81 Společnost totiž vůbec nepodává daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob, a to
přestože se o právnickou osobu jedná, nýbrž každý z jejích společníků, kteří se o hospodářský
výsledek dělí rovným dílem82, si svůj podíl na zisku daní právě v daňovém přiznání k dani
z příjmů fyzických osob sám83. To samozřejmě platí toliko pro případ, kdy je společníkem
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BORECKÁ, Sabina. Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie. Praha,
2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí
práce prof. JUDr. Marie Karfíková. str. 15.
79
Viz § 38g odst. 1 ZoDP.
80
Viz § 38g odst. 2 ZoDP.
81
Veřejná obchodní společnost.
82
Neurčí-li společenská smlouva jinak. (viz § 97 odst. 2 ve spojení s § 112 odst. 5 Zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech).
83
Viz § 7 odst. 1 písm. d) ZoDP.
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fyzická osoba.84 Zákon85 totiž připouští, aby i v osobní společnosti byla společníkem osoba
právnická.
Stejným způsobem si zdaňuje podíl na zisku každý komplementář v přiznání k dani
z příjmů z fyzických osob86, mezi něž a komanditní společnost samotnou (potažmo
komanditisty) se zisk dělí na poloviny87.
Ve specifických případech za daňového poplatníka odvádí daň plátce daně (např.
zaměstnavatel za zaměstnance, který je v tomto případě daňovým poplatníkem, a zaměstnavatel
pak plátcem daně, zde daně ze závislé činnosti88).
„Daňový subjekt je osoba, která je dle zákona povinna odvádět nebo platit daň.“ [cit.:
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., 2018]89. Tím docházíme ke zjištění, že zatímco daňový poplatník
daň platí, plátce daně ji za něj v zákonem vymezených případech90 odvádí přeneseně tím, že mu
zálohu na daň strhne ze mzdy, odvede správci daně a posléze jednou ročně vyúčtuje 91.
Daňovému poplatníkovi tím pádem zákon v tomto případě neukládá povinnost podat přiznání
k dani fyzických osob osobně.92
Z grafu Vývoje výběru DPFO Finanční správy je patrné, že za poslední zdaňovací období
(tedy kalendářní rok 2017) se na dani od daňových poplatníků vybralo Kč 7.617 mil., zatímco na
dani ze závislé činnosti plátci daně odvedli Kč 169.241, což je dvaadvacetkrát více93.
Subjekt daně z příjmu je zákonem definován toliko v § 2 jakožto poplatník daně z příjmů
fyzických osob, příp. jako poplatník daně z příjmu právnických osob v § 17. Zákonodárce přesto
termín „daňový subjekt“ dále v zákoně používá94, třebaže pojem není zákonem v úvodních
84

Portál Pohoda [online]. Stormware s.r.o. ©2012 [cit. 06.03.2019]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/daneucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-zisku-v-osobnich-spolecnostech-v-o-s-k-s/; § 20b odst. 2 a) ZoDP
85
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
86
HOLUBÁŘOVÁ, Pavla. Zdanění všech právních forem podnikání. Praha, 2011. Bakalářská práce. Právnická
fakulta Masarykovy univerzity. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Vedoucí práce JUDr. Ivana
Pařízková, Ph.D. str. 40; § 7 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 20b odst. 2 b) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů.
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družstvech).
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Viz § 6 odst. 2 ve spojení s § 38c odst. 1, písm. a), s § 38h a s § 38ch ZoDP.
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JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 24.
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ustanoveních nikterak vymezen, jak je v jiných případech zvykem. To může být pro daňového
poplatníka, který by chtěl právní úpravu daní z příjmů nastudovat sám, poněkud složité a
zavádějící.
Daňovým poplatníkem může být z hlediska vnitrostátní právní úpravy jak daňový
rezident, tak daňový nerezident95. Daňovým rezidentem je ten, kdo má na území České republiky
bydliště, nebo se zde obvykle zdržuje96. Tito daňoví rezidenti pak mají povinnost zdanit nejen
svůj příjem plynoucí ze zdrojů v tuzemsku, nýbrž i ten příjem, jehož zdroj plyne ze zahraničí97.
Daňový nerezidenti jsou zákonem specifikováni v § 2 odst. 3.
Vzhledem k tomu, že daňový poplatník má povinnost zdaňovat nejen tuzemské příjmy,
nýbrž i ty dosažené v zahraničí, hovoříme o tzv. „neomezené daňové povinnosti“98.

5.2. DAŇOVÝ OBJEKT
„Daňový objekt je veličina, ze které se daň vybírá.“ [cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.,
2018]99. Objekt obecně bývá vymezen v názvu zákona a v zásadě se objekty dělí do čtyř skupin:
hlava (v našem právním řádu není), majetek (daň z nemovitosti), spotřeba (spotřební daň),
důchod (daně z příjmů). Jánošíková ve své knize uvádí, že: „Objekt zdanění představuje jen
rámcové vymezení veličiny, která podléhá zdanění.“ [cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.,
2018]100. Předmět daně nepovažuje ve vztahu k daňovému objektu za synonymní pojem, nýbrž
jej vymezuje jako to, čím zákon jednoznačně určuje rozsah objektu. Lze tedy říci, že předmět
daně oproti objektu zužuje o případy vynětí z předmětu daně a důvody od úplného či částečného
osvobození daně.101
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Viz § 2 odst. 1 ZoDP.
Zákon vymezuje dobu, po kterou má daňový poplatník povinnost se na území České republiky zdržovat, aby byla
splněna zákonná podmínka pro definici obvykle se zdržujícího poplatníka na území ČR – viz § 2 odst. 4 tamtéž.
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Bakeš staví pojmy objekt a předmět daně na roveň a používá je v synonymním vztahu102,
stejně pak většina studentů ve svých pracích103. Podobně i např. Vančurová používá toliko
výrazu „předmět daně“, příp. „předmět zdanění“.104
Objektem daně (předmětem zdanění), tedy toho, co má být zdaňováno, je zde příjem
fyzické osoby (tedy důchod). Příjmy, které jsou předmětem daně, jsou vymezeny v zákoně
následujícím způsobem:
-

§ 6 – příjmy ze závislé činnosti

-

§ 7 – příjmy ze samostatné činnosti

-

§ 8 – příjmy z kapitálového majetku

-

§ 9 – příjmy z nájmu

-

§ 10 – ostatní příjmy
V případě stanovení předmětu zdanění je v našem případě nutné zohlednit, zdali se

nejedná o případ vynětí z předmětu daně, či o osvobozený příjem, jehož právní úprava je
v zákoně dosti roztříštěná (např. § 4, § 4a, § 6 odst. 9, § 10 odst. 3).

5.3. ZÁKLAD DANĚ
„Základem daně je v penězích, eventuálně i jinak stanovený daňový objekt, z něhož se daň
vyměřuje.“ [cit.: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., 2012]105. Naproti tomu Jánošíková definuje
daňový základ následovně: „Základ daně je předmět zdanění vyjádřený v měrných jednotkách a
upravený dle zákonných pravidel.“ [cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., 2018]106. Základem
daně obecně může být tedy cokoliv, co podléhá povinnosti zdanění, ať už je to nemovitost (v m2)
v případě daně z nemovitosti, příp. daně z nabytí věcí nemovitých, alkohol (v hektolitrech) nebo
např. cigarety (v kusech), pokud jde o spotřební daň.
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BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN
978-80-7400-440-7. s. 159-160.
103
Např. BORECKÁ, Sabina. Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie.
Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční
vědy. Vedoucí práce prof. JUDr. Marie Karfíková. str. 15., kdy čerpá z: BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr.
vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s. 159.
104
VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2018. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 16-18.
105
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN
978-80-7400-440-7. s. 160.
106
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 26.
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V případě DPFO je to rozdíl mezi příjmy daňového poplatníka a výdaji jím prokazatelně
vynaloženými k jejich dosažení, zajištění a udržení.107 Tento vzorec dále doplňují a upřesňují
ustanovení § 6 – 10, kde jsou upraveny další možnosti osvobození od daně108, příp. snížení
daňového základu o nezdanitelnou část základu daně109 nebo položky odčitatelné od základu
daně110.
Rozdílný však bude výpočet základu DPFO mezi daňovým poplatníkem, který podniká
na základě živnostenského oprávnění a k výpočtu základu daně použije § 7, a mezi fyzickou
osobou, která bude danit „nahodilý“ nepravidelný příjem podle § 10. Například zaměstnanec,
který má příjem (příjmy) toliko ze závislé činnosti, nemůže uplatnit výdaje ke snížení daňového
nákladu vůbec. Stejně tak nemůže daňový základ o daňově uplatnitelné výdaje upravovat ta
fyzická osoba, která daní příjem z kapitálového majetku podle § 8.
V případě fyzických osob, které mají příjem ze samostatné činnosti podle § 7, může pro
stanovení základu daně daňový poplatník zvolit variantu vést daňovou evidenci podle § 7b, kdy
eviduje každý jednotlivý výdaj. Souhrn těch výdajů, které jsou tzv. daňově uplatnitelné
(uznatelné)111, odečte od souhrnu dosažených příjmů.
Valná většina fyzických osob (OSVČ) je povinna vést toliko daňovou evidenci (dříve
jednoduché účetnictví), tudíž se k výpočtu základu daně použijí souhrny výdajů a příjmů.
Vybrané fyzické osoby112 a osoby právnické, které jsou povinny vést účetnictví113 (dříve
podvojné účetnictví), k výpočtu základu daně použijí naopak náklady a výnosy, pro jejichž vznik
je zásadní okamžik provedení výkonu, zatímco u výdajů a příjmů je směrodatný okamžik
zaplacení114.

107

Viz § 5 odst. 1 a násl. ZoDP.
Např. § 6 odst. 9 ZoDP.
109
Viz § 15 ZoDP.
110
Viz § 34 ZoDP.
111
Definice a výčet výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů – viz § 24 ZoDP.
112
Výčet fyzických osob, které vedou účetnictví dobrovolně nebo obligatorně: viz § 1 odst. 2 písm. d) – h) ZoDP.
113
Viz § 1 odst. 2 písm. a) ZoDP.
114
Portál Pohoda [online]. Stormware s.r.o. ©2012 [cit. 10.03.2019]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/propodnikatele/chci-zacit-podnikat/rozdil-mezi-vedenim-ucetnictvi-a-danovou-evidenci/.
108
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5.3.1. Výdaje uplatněné tzv. „paušálem“
V případě, že daňový poplatník vést daňovou evidenci nechce, nebo je to pro něj daňově
nevýhodné115, může k výpočtu daňového základu použít namísto skutečně vynaložených výdajů
jejich zákonné vyjádření v procentech (tzv. „paušál“).116
To lze ovšem jen v určitých případech:
a) Jedná se o příjem ze samostatné činnosti podle § 7;
b) Jedná se o příjem z nájmu podle § 9;
c) Jedná se o příjem z příležitostné zemědělské výroby, který podléhá dani z příjmu podle §
10 odst. 1 písm. a).

5.3.1.1. Ad a) Jedná se o příjem ze samostatné činnosti podle § 7
V případě, že daňový poplatník podniká na základě živnostenského nebo jiného
oprávnění a je tedy povinen vést daňovou evidenci, může se rozhodnout neuplatnit výdaje
prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, nýbrž je uplatnit v příslušné
výši v souvislosti s § 7 odst. 7. Má však povinnost vést záznamy o příjmech a evidenci
pohledávek v souvislosti s jeho samostatnou činností vzniklých117. Zároveň je zákonem
vyloučeno, aby výdaje paušálem uplatnili daňoví poplatníci žijící ve společně hospodařící
domácnosti podle § 12.
Tento tzv. „paušál“ je stanoven podle druhu podnikání, přičemž nejvyšší částku, a to ve
výši 80% maximálně však do výše 800.000 Kč118, si může uplatnit ten, který má příjem ze
zemědělské výroby119, lesního a vodního hospodářství120 nebo příjem z živnostenského
podnikání řemeslného121.

115

Nemá mnoho daňově uplatnitelných výdajů, který by k výpočtu daňového základu, a tím k jeho snížení, použil –
typické pro živnostníky, kteří poskytují zejména služby.
116
Viz § 7odst. 7 ZoDP.
117
Viz § 7 odst. 8 in fine ZoDP.
118
Viz § 7 odst. 7 písm. a) ZoDP.
119
Evidence zemědělského podnikatele [online]. Ministerstvo zemědělství ©2009-2019 [cit. 10.03.2019]. Dostupné
z: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/.
120
Metodický pokyn Ministerstva financí č. D–22 K § 7 odst. 1 písm. a). Nové ASPI/Wolters Kluwer [online].
Wolters Kluwer ©2019 [cit. 10.03.2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83519/1/2.
121
Příloha 1 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
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Ten daňový poplatník, který má příjmy ze živnostenského podnikání122, si může uplatnit
60 % z příjmů, nejvýše však do částky 600.000 Kč123. Pro případ danění příjmu z nájmu majetku
zařazeného v obchodním majetku si lze uplatnit 30 % z příjmů, nejvýše do částky 300.000 Kč124.
U příjmu z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění jiné než na
základě živnostenského zákona125, lze daňový základ snížit o 40 % tohoto příjmu, nejvýše lze
výdaje uplatnit do částky 400.000 Kč.126
5.3.1.2. Ad b) Jedná se o příjem z nájmu podle § 9
Příjem z nájmu zdaňuje fyzická osoba toliko v případě, že se nejedná o příjem spadající
do příjmu zdaňovaného podle § 6 – 8. Může se jednat jak o nájem věci nemovité nebo bytu, tak
věci movité127. V úvahu tedy připadá v zásadě situace, kdy daňový poplatník není OSVČ, resp.
nejedná se o nájem v rámci jeho podnikatelské činnosti128. I v tomto případě lze uplatnit výdaje
tzv. „paušálem“, a to ve výši 30 %, nejvýše však do částky 300.000 Kč129. I pokud jde o příjem
z nájmu daněný podle § 9, jsou v případě uplatnění výdajů v paušální zákonné výši tyto výdaje
považovány za kompletní a i tento daňový poplatník má povinnost vést záznamy o příjmech a
evidenci pohledávek v souvislosti s jeho příjmem z nájmu vzniklých 130.
Daňovému poplatníkovi ale nic nebrání v tom, aby základ daně stanovil rozdílem mezi
souhrnem příjmů z tohoto nájmu a daňově uznatelných výdajů131, pokud se rozhodne, že je to
pro něj výhodnější. V případě, že příjem z tohoto nájmu plyne manželům z majetku ve
společném jmění, zdaňuje tyto příjmy zásadně jen jeden z manželů132.
V současné době chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely Živnostenského
zákona, podle níž by se pronajímání více než tří bytů v domech s více než třemi bytovými

122

Všechny živnosti na základě živnostenského oprávnění kromě živností řemeslných.
Viz § 7 odst. 7 písm. b) ZoDP.
124
Viz § 7 odst. 7 písm. c) ZoDP.
125
Např. na základě Zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
126
Viz § 7 odst. 7 písm. d) ZoDP.
127
Kromě příležitostného nájmu dle § 10 odst. 1 písm. a) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, kdy se daňový základ o výdaje nesnižuje.
128
Jedná-li se o nájem věci, která je zahrnuta do obchodního majetku, ke stanovení daňového základu se však
použije právní úprava v § 7 odst. 1 písm. b) ZoDP s možností uplatnění výdajů paušálním způsobem ve výši 60 %
v maximální výši 600.000,00 Kč podle § 7 odst. 7 b) ZoDP.
129
Viz § 9 odst. 4 ZoDP.
130
Viz § 9 odst. 5 ZoDP.
131
Pak se ke stanovení základu daně použijí ustanovení § 23 – 33 ZoDP.
132
Viz § 9 odst. 2 ZoDP.
123
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jednotkami mělo stát koncesovanou živností133. Důvodem návrhu je v prvé řadě snaha o regulaci
zdanění příjmů tzv. obchodníků s chudobou z nájmů sociálních bytů. Druhým důvodem je
zařazení do koncesovaných živností i pronajímání bytů v rámci Airbnb134. Podle Finanční správy
jde totiž v drtivé většině případů o poskytování ubytování a nikoliv o pronájem135.
Právní úprava zdanění tohoto příjmu by daňovému poplatníkovi v obou výše zmíněných
případech sice přinesla „bonus“ v podobě možnosti uplatnění šedesátiprocentního paušálu podle
§ 7 odst. 7 písm. b), zároveň by byl však tento jeho příjem ze samostatné činnosti navíc zatížen
odvodem sociálního a zdravotního pojištění. „Toto opatření by také na možnosti pronajímat
nemovitost bez živnostenského oprávnění postihlo všechny fyzické osoby, které jsou omezeny
v podnikání (např. soudci, policisté, státní zástupci)“. [cit.: Ing. Milan Krček, místopředseda
Občanského sdružení majitelů domů v ČR, 2019]136.
5.3.1.3. Ad c) Jedná se o příjem z příležitostné zemědělské výroby, který podléhá dani z příjmu
podle § 10 odst. 1 písm. a)
V případě, že má fyzická osoba příjmy ze zemědělské výroby příležitostného charakteru,
bude tento příjem zdaňován na základě § 10 odst. 1 písm. a).
Základem daně pro ostatní příjmy obecně je příjem snížený o daňově uznatelné výdaje137.
Vzhledem k tomu, že daňovým poplatníkem v tomto případě není OSVČ, nemá povinnost vést
daňovou evidenci a nemůže uplatnit ztrátu z předchozích let138. Proto se k rozdílu mezi výdaji a
příjmy nepřihlíží, jsou-li výdaje vyšší než příjem. Může však výdaje uplatnit podle § 7 odst. 7
písm. a), tedy ve výši 80 % příjmu nejvýše však do částky 800.000 Kč, jako zemědělský
podnikatel. Má však povinnost vést záznamy o příjmech.

133

Podnikatel.cz [online] Internet Info, s.r.o. ©2007-2019 [cit. 10.03.2019] Největší server pro podnikatele v ČR
ISSN 1802-8012. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/pronajem-vice-bytu-ma-byt-koncesovanouzivnosti-majitele-se-proti-tomu-bouri/.
134
Původní myšlenkou byl krátký pronájem pro lidi, kteří si nemohli dovolit hotel.
135
Podnikatel.cz [online] Internet Info, s.r.o. ©2007-2019 [cit. 10.03.2019] Největší server pro podnikatele v ČR
ISSN 1802-8012. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/pronajem-vice-bytu-ma-byt-koncesovanouzivnosti-majitele-se-proti-tomu-bouri/.
136
Tamtéž.
137
Viz § 10 odst. 4 ZoDP.
138
Viz § 5 odst. 3 ZoDP.

24

5.3.2. K uplatnění výdajů tzv. „paušálem“ obecně
K uplatnění výdajů tzv. „paušálem“ bez dokladování skutečně vynaložených výdajů je
nutno podotknout, že v případě, že si daňový poplatník vybere tuto variantu uplatnění výdajů
paušálem, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené
v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti podle § 7139, z nájmu podle § 9140 i
z příležitostné zemědělské výroby podle § 10141. Dřívější právní úprava daňového poplatníka
navíc diskvalifikovala z možnosti snížení daně uplatněním slevy na manžela142 a z uplatnění
daňového zvýhodnění na děti v případě, že se rozhodl pro uplatnění výdajů paušálem podle § 7
odst. 7 a § 9 odst. 4143 a pokud byl součet jeho dílčích základů daně takto stanovených vyšší než
50 % celkového základu daně.
Takže v případě, že by byl daňový poplatník OSVČ a danil svůj příjem podle § 7, mohl
svůj celkový základ daně kompenzovat dílčími základy daně například za předpokladu, že by byl
ještě navíc zaměstnancem a zdaňoval příjem ze závislé činnosti (další dílčí základ daně podle §
6), nebo měl příjem z kapitálového majetku (další dílčí základ daně podle § 8), nebo zdaňoval
ostatní příjmy (další dílčí základ daně podle § 10144), kde výdaje paušálním způsobem uplatnit
nelze. Tím by dílčí základ daně stanovený paušálem mohl snížit pod hranici zákonem
požadovaných 50 % a mohl by slevu na manžela a daňové zvýhodnění podle § 35ca uplatnit.
Výše popsaná právní úprava145 byla však zrušena Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní, a to počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017146, a aktuální
právní úprava daňového poplatníka v tomto směru nikterak neomezuje.
Tato daňová novela tehdy ale přinesla i negativní dopad na možnost snížení daňového
základu fyzických osob podnikajících (OSVČ) vypočteného pomocí paušálních výdajů v podobě
snížení jejich maximálních limitů na polovinu147.

139

Viz § 7 odst. 8 ZoDP.
Viz § 9 odst. 5 ZoDP.
141
Viz § 7 odst. 8 ZoDP.
142
Podle § 35ba odst. 1 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 01.01.2016.
143
Tamtéž.
144
Kromě § 10 odst. 4 – příležitostná zemědělská činnost, kde výdaje tzv. paušálem uplatnit lze.
145
Viz § 35ca Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 01.01.2016.
146
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Čl. II. Přechodná ustanovení. Bod 13.
147
Portál Pohoda [online]. Stormware s.r.o. ©2012 [cit. 12.03.2019]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/daneucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pausalni-vydaje-cekaji-velke-zmeny/.
140
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Právní úpravu pro rok 2017 můžeme z hlediska uplatnění výdajů paušálem považovat za
přechodnou. Při podání daňového přiznání za rok 2017 si daňový poplatník totiž mohl vybrat ze
dvou variant148:
1. Uplatnit výdaje v maximálním limitu podle právní úpravy pro rok 2016 a zároveň
neuplatnit slevu na manžela podle § 35ba a daňové zvýhodnění na děti podle § 35c149.
2. Uplatnit výdaje v maximálním limitu podle právní úpravy účinné od roku 2017 a zároveň
uplatnit slevu na manžela podle § 35ba a daňové zvýhodnění podle § 35c150.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 má daňový poplatník pouze možnost uplatnit paušál
v maximální možné výši podle pravého sloupce tabulky výše (2017), tedy v poloviční výši oproti
roku předchozímu. Může si však uplatnit slevu na manžela i daňové zvýhodnění na děti a není
nikterak dále zákonem omezován.

5.3.3. Aktuální legislativní změny ohledně tzv. „paušálů“
Zastropování výdajových paušálů je aktuálně ožehavé téma, neboť se týká spousty
malých podnikatelů, kteří mají obrat vyšší než jeden milion korun. Protože ale poskytují
například služby s minimem reálných výdajů, které by museli prokazovat, výpočet základu daně
pomocí paušálu se jim nejenže daňově vyplatí, ale ještě ušetří čas za náročnou administrativu,
byť se v tom případě stanou osobou povinnou k DPH151.

148

Tamtéž.
Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 01.01.2016.
150
Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění.
151
Viz § 6 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
149
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Návrh na změnu zákona přišel od poslanců ODS a ministryně financí Alena Schillerová
se k věci nejprve stavěla velmi odmítavě právě s argumentem, že při dosažení obratu milionu Kč
se podnikatel stává plátcem DPH, tudíž argumentace zjednodušení administrativní zátěže
hodnotila jako irelevantní. Krom toho se domnívala, že by zvýšení limitu pomohlo OSVČ na
hraně švarcsystému152. Nakonec však změnila názor: „Dává to smysl a pomůže to
freelancerům153 ve spoustě profesí.“ [cit.: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., 2018].154
Po zvratech v legislativním procesu návrh zákona nakonec 21.12.2018 prošel třetím
čtením v Poslanecké sněmovně (usnesení č. 424) a ta jej 08.01.2019 postoupila k jednání Senátu.
Ten jí jej sice vrátil s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 88), nicméně ke změnám
v ustanoveních týkajících se výdajových paušálů nedošlo155. Poslanecká sněmovna nakonec
senátní pozměňovací návrh neschválila, setrvala na svém původním znění a přehlasovala Senát
nadpoloviční většinou všech poslanců156 podle článku 47 odst. 3 Ústavy (usnesení č. 563).
Zákon byl tedy schválen ve znění, ve kterém byl Senátu Poslaneckou sněmovnou
postoupen, 14.03.2019 doručen prezidentovi k podepsání a ten jej následující den podepsal.157
Nová právní úprava zvýšení limitů paušálů bude účinná od zdaňovacího období roku 2019 a
daňový poplatník nebude nikterak zákonem omezován ve využití slevy na manžela a daňového
zvýhodnění na děti.158
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5.3.4. Daň stanovená paušální částkou
S výdajovým paušálem je často zaměňován institut paušální daně. Přitom se nejedná o
novinku. Možnost stanovit daň paušální částkou dostali daňoví poplatníci zákonem č. 492/2000
Sb., účinnou od 01.01.2001.
V tomto případě se však paušální stanovení netýká základu daně, nýbrž daně jako takové.
Zákonem je daň stanovená paušální částkou upravena v § 7a a daňovému poplatníkovi ukládá
splnění několika podmínek, o komplikovanosti samotného stanovení výše daně nemluvě.
Ministerstvo financí na tento institut sice láká zejména drobné podnikatele s vidinou
administrativního zjednodušení a časové i finanční úspory, nicméně čísla hovoří za vše. V roce
2017 sice došlo ke zvýšení počtu žádostí o paušální daň, ale ze 155 žadatelů bylo vyhověno jen
57 z nich. Předpoklad Ministerstva financí, že se zájem ze strany daňových poplatníků
dramaticky zvýší, se ale v roce 2018 nenaplnil. Naopak došlo k jejich výraznému snížení, a to na
53 žadatelů.159
A není divu. Neboť vytvoření, podání žádosti a následné jednání se správcem daně je
mnohdy časově náročnější než podání samotného daňového přiznání. Finanční výhodnost
paušální daně je podle mého názoru rovněž zpochybnitelná. Hlavním argumentem je skutečnost,
že pro paušální daň je stanovena její minimální výše, kterou je daňový poplatník povinen
zaplatit, třebaže při podání přiznání k DPFO standardním způsobem by mu taková povinnost
vůbec vzniknout nemusela. Zanedbatelným pozitivem je fakt, že žádost o stanovení daně
paušální částkou není zpoplatněna, neboť správní poplatky se pohybují v řádech stokorun.160
Podle Pokynu GFŘ161 D-33 má být cílem právní úpravy zejména snížení administrativní
zátěže, neboť daňový poplatník nemusí vést daňovou evidenci (popř. účetnictví), nemusí
evidovat a prokazovat vynaložení výdajů. Dalšími zde uváděnými výhodami je snížení rizika
daňové kontroly na DPFO a jistota výše DPFO za toto konkrétní zdaňovací období, za které je
daň paušální částkou stanovena.162
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To, co se zdá být ze strany státu vstřícným krokem, má však i svá zjevná negativa. Okruh
případných žadatelů je omezen splněním striktně stanovených podmínek. Krom toho, že příjem
daňového poplatníka nesmí ve třech bezprostředně žádosti předcházejících letech přesáhnout 5
milionů Kč, musí žadatel vyhovět i podmínce, že není společníkem v žádném z typů
společností163. Navíc musí do žádosti uvést předpokládané příjmy, předpokládané výdaje a další
skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou uvedené v odstavcích 2 až 7164, což už
samo o sobě představuje takovou procesní i věcnou složitost, která potenciální žadatele
spolehlivě odradí. Tato žádost musí být správci daně navíc podána nejpozději do 31. ledna
běžného zdaňovacího období.
V případě, že správce daně žádosti poplatníka vyhoví, daň paušální částkou stanoví do
15. května daného zdaňovacího období. Daňový poplatník je však povinen vyměřenou daň
zaplatit do 15. prosince tohoto běžného zdaňovacího období, což jej dostává do méně výhodné
pozice, neboť za standardních okolností, by daň byla splatná až 31. března následujícího roku,
nebo dokonce až do 30. června následujícího roku165, pokud by využil možnosti požádat správce
daně o odklad daně, nechat zpracovat daňové přiznání k DPFO svého daňového poradce a podat
jej jeho prostřednictvím na základě zmocnění166.
Pozitivním krokem oproti předchozí právní úpravě167 je skutečnost, že o stanovení daně
paušální částkou může nově od zdaňovacího období roku 2017 požádat i ten daňový poplatník,
který má příjmy nejen z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. a) až c), nýbrž i příjmy ze závislé
činnosti, zdaňované podle § 6. K této pozitivní změně, kterou se okruh potenciálních žadatelů
rozšiřuje, došlo přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní,
s účinností od 1. dubna 2017.
Z výše popsaného mizivého zájmu mezi daňovými poplatníky, kteří o stanovení daně
paušální částkou správce daně požádali, podle mého názoru vyplývá, že tento institut je procesně
velmi komplikovaný, náročný na ekonomický úsudek a daňovému poplatníkovi poskytuje
minimální právní jistotu. Jeho název je navíc lehce zaměnitelný právě s daňovým paušálem,
který se zvlášť mezi drobnými živnostníky těší velké oblibě a každý jej zná.
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5.4. SAZBA DANĚ
„Daňová sazba je měřítko, pomocí něhož se stanoví z daňového základu daň.“ [cit.: Prof.
JUDr. Milan Bakeš, DrSc., 2012]168. Jánošíková na rozdíl od Bakeše definuje daňovou sazbu
jako výpočet: „Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně sníženého
o odpočty stanoví velikost daně.“ [cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., 2018]169. Tento vzorec
může mít různé podoby, z nichž některé v našem právním řádu nalezneme a některé nikoliv.
1. Podle druhu základu daně:
a) jednotná sazba (např. daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%)
b) diferencovaná sazba (např. daň z přidané hodnoty – základní sazba ve výši 21 %,
snížená sazba ve výši 15 % a druhá snížená sazba ve výši 10 %)
2. Podle vztahu k velikosti základu daně:
a) pevná (např. spotřební daň, kdy je sazba vztažená k objemové jednotce)
b) proporcionální (poměrná):
o lineární (určena konstantním procentem ze základu daně – např. daň z příjmu ve
výši 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro osoby právnické)
o degresivní (procento pro výpočet základu daně se se zvyšujícím základem daně
snižuje)
o progresivní (procento pro výpočet základu daně se se zvyšujícím se základem
daně zvyšuje170)
Bakeš používá toliko termínu „poměrná sazba“ a definuje ji takto: „Poměrná sazba
vyjadřuje poměr daně k daňovému základu v hodnotovém vyjádření a zpravidla je stanovena
určitým procentem.“ [cit.: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., 2012]171
„Proporcionální sazba daně se užívá tam, kde základ daně má hodnotový charakter.“
[cit.: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., 2018]172, tedy typicky pro výpočet základu daně z příjmu,
kdy se touto hodnotou rozumí dosažený příjem daňového poplatníka.
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Vančurová navíc definuje pásmovou sazbu daně, která může být použita nejen u
progresivní sazby, nýbrž i u pevné sazby (typicky u daně silniční).173
Vzorec základní sazby daně může být obohacen o korekční prvky, jimiž lze daňovou
sazbu snižovat nebo zvyšovat. Toto zvýšení nebo snížení sazby daně může být jak relativní
(např. silniční daň v závislosti na stáří vozidla), tak absolutní (např. zvýšení daňové sazby u daně
z nemovitosti v případě staveb s vyšším počtem nadzemních podlaží).174
Daňovou sazbu lze modifikovat i tzv. přirážkou k dani. Podle Vančurové je aplikace
daňové přirážky spojena se snahou o řešení fiskálních krizí, tzn. hledání chybějících prostředků
ve státním rozpočtu.175 Aktuálně se daňových poplatníků v České republice týká solidární
zvýšení daně (DPFO)176, které mělo mít dočasný charakter tří let právě z důvodu dopadu
ekonomické krize i na Českou republiku. Tento dočasný charakter177 ale plynule přešel
v charakter trvalý, o čemž podrobněji pojednává bod 5.4.2. „Solidární zvýšení daně“. Přirážka
k dani dočasného charakteru se ale vyskytuje i v historii našeho daňového práva. Např. Zákon č.
246/1937 Sb., Novela zákona o přechodné přirážce k dani důchodové, je toho důkazem.178

5.4.1. Daňová spravedlnost
Hledání daňové spravedlnosti je náročná disciplína a zdanění příjmů je mnohdy
spojováno s politickým vedením konkrétní země. Z historie víme, že pravicové vlády mají
tendenci zavádět lineární sazbu daně, což odůvodňují tím, že daňový poplatník s vyšším příjmem
přece tak jako tak odvádí do státního rozpočtu víc už jen tím, že má vyšší příjem, a tím pádem
vyšší daňový základ.
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Jsou slyšet názory, které se staví odmítavě k tomu, že se tomuto způsobu zdanění říká
„rovná daň“.179 To, že daňoví poplatníci své různě vysoké příjmy zdaňují podle stejného klíče,
tedy stejnou daňovou sazbou (v případě DPFO ve výši 15 %), přece neznamená, že platí stejnou
daň. Rovnou daní lze de facto nazývat toliko daň z hlavy, kdy dochází ke skutečně shodně
numericky vyjádřenému zdanění bez ohledu na jakékoliv další veličiny a okolnosti.180
Naproti tomu vlády levicové prosazují zavedení progresivní sazby daně tak, aby daňoví
poplatníci s vyššími příjmy odváděli ještě vyšší daň než při lineárním zdanění, čímž se snaží
vyrovnat sociální rozdíly mezi obyvatelstvem. „To znamená, že člověk, který vydělává víc, platí
větší procento ze svého příjmu. Platí tedy víc, než u daně rostoucí přímo úměrně. Taková daň by
se měla nazývat daní hyperprogresivní.“ [cit.: Ondřej Červinka, 2013]181.
Tento progresivní způsob zdanění příjmů se může pro vysokopříjmovou vrstvu obyvatel
stát demotivujícím krokem a zamezit tak entuziasmu z generování nadprůměrně vysokých
příjmů těmito daňovými poplatníky. Ukázkovým příkladem je Francie, kde Ústavní rada v roce
2013 schválila záměr socialistické vlády prezidenta Françoise Hollandea, čímž došlo k daňové
situaci, kdy z příjmu nad jeden milion EUR má daňový poplatník zaplatit 66 procent, přičemž
původní návrh počítal dokonce se 75 procenty. Tento daňový počin levicové vlády měl
v konečném důsledku za následek odliv bohatých francouzských občanů do zahraničí, z nichž
neznámějším případem je odchod herce Gérarda Depardieua, který se přesídlil do Ruska, kde
přijal občanství.182
Degresivní sazba daně se v našem daňovém systému nevyskytuje vůbec a nikdy nebyla
zavedena, třebaže některé zdroje uvádějí, že se v našem státě degresivní daň rozhodně
vyskytovala. Podle mého názoru se ale jedná spíš o slovní konstrukci, neboť autoři neberou
v potaz jen výši daňové sazby jako takové, nýbrž i aspekty, které velikost daně sice jednoznačně
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ovlivňují (např. zastropování daňového základu183). Hovořit zde ale o aplikaci degresivní daňové
sazby by bylo, myslím si, přece jen poněkud zavádějící184.
Progresivní sazba daně se používala např. pro výpočet DPFO do roku 2007.185 Platná
právní úprava aktuálně počítá s jednotnou sazbou 15%186. Nejednoznačný názor však panuje
ohledně zavedení solidárního zvýšení daně, které někteří odborníci za formu progresivního
zdanění považují187. Někteří však nikoliv, neboť se prý nevztahuje na všechny příjmové skupiny
DPFO188, s čímž, domnívám se, nelze než souhlasit.
V našem právním řádu máme tedy nyní již více než deset let zakotvenu základní sazbu
DPFO ve výši 15% ze základu daně, což je sazba proporcionální a lineární189.

5.4.2. Solidární zvýšení daně
Tzv. solidární zvýšení daně stihl zavést kabinet Petra Nečase ještě předtím, než vláda
v létě roku 2013 padla. Jednalo se o nepopulární opatření, které bylo součástí novely č. 500/2012
Sb.190, označované také jako „stabilizační balíček“191 a navržené v souvislosti s dopadem
ekonomické krize na výši příjmů plynoucích do státního rozpočtu. Jeho cílem bylo zdanit
jednotnou lineární sazbou ve výši 7 % příjem nad osmačtyřicetinásobek průměrné mzdy, což je
veličina, která se mění v čase a je tedy pro každé zdaňovací období stanovena odlišně, aktuálně
na základě zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení192. Nutno podotknout, že toto
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nakladatelství Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 107.
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veřejných rozpočtů, účinný od 01.01.2013 (s výjimkami uvedenými v části čtrnácté, čl. XXII).
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Viz § 16a odst. 2 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v příslušném znění pro konkrétní
zdaňovací období; pro zdaňovací období roku 2018 je tento osmačtyřicetinásobek aktuálně stanoven na částku
1.439.000 Kč.
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solidární zvýšení daně se ale týká toliko těch daňových poplatníků, kteří zdaňují příjem podle § 6
nebo § 7193, tedy zjednodušeně řečeno zaměstnanců a OSVČ.
Existence negativního dopadu tohoto daňového opatření však měla být zmírněna
zakotvením jeho dočasné povahy v zákoně, konkrétně na tři roky, tudíž pro zdaňovací období
roků 2013 – 2015194. Návrh na následné vypuštění celého § 16a však nebyl doposud zrealizován
a zatímco bývalý ministr financí Kalousek, tedy autor zmíněného opatření, neustále lobuje za
jeho zrušení, čímž by vedení státu dostálo tehdejšímu slibu daňovým poplatníkům195, vláda
premiéra Andreje Babiše se k takovému kroku nemá a své počínání obhajuje tím, že cílem trvání
opatření je zabránit růstu schodku rozpočtu.196
Nabízí se tedy otázka, jaké možnosti vyhnout se solidárnímu zdanění daňový poplatník
vlastně má. V roce 2012, kdy zákon zdárně prošel legislativním procesem a jeho účinnost byla
stanovena na fixní dobu tří let počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013, se nabízela dvě řešení,
se kterými se ale podle mého názoru lze jen těžko ztotožnit. Buď odměny vysokopříjmovým
zaměstnancům přiznat do mzdy a zdanit už v roce 2012, anebo je odložit a uvést v daňovém
přiznání až za zdaňovací období roku 2016.197
Každé z těchto řešení má však řadu trhlin. Pracovněprávní vztah zaměstnavatele a
zaměstnance je dispozitivním právním jednáním s jednoznačnými možnostmi pracovní poměr
rozvázat, zejména ze strany zaměstnance naprosto bez jakéhokoliv omezení, takže po něm nikdo,
ba ani zaměstnavatel, nemůže spravedlivě požadovat, aby v tomto vztahu setrvával nad rámec
své vůle, anebo snad jeho odchod podmínil nevyplacením odměny, na kterou mu nepochybně
vznikl nárok.
V případě vyplacení odměn zaměstnanci už v roce 2012, tedy dopředu, je zase poněkud
riskantním krokem pro zaměstnavatele, který by nesl riziko, že zaměstnanec svou práci

193

Viz § 16a odst. 2 písm. a) tamtéž.
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v souladu s již vyplaceným nárokem na odměnu neodvede v takové kvalitě nebo míře, která se
na přiznání odměny váže.198
Osobně si vůbec nedokáži představit, že by se strany pracovněprávního vztahu vzájemně
pojistily proti neférovému jednání jedna vůči druhé tím, že by o vyplacení odměny předem
v roce 2012 anebo naopak až v roce 2016, snad sepsaly dohodu, která by je přímo usvědčovala
z daňového úniku.
Negativním dopadem na zdanění příjmu daňového poplatníka není jen samotné solidární
zvýšení zdanění jeho nadprůměrného příjmu jako takové. Je třeba si uvědomit, že od daňové
povinnosti se odvíjí i např. povinnost platit zálohy na daň, která se v případě zdanění příjmu
OSVČ odvíjí od daňové povinnosti, kterou solidární zvýšení daně logicky upravuje směrem
nahoru199.
V případě příjmu ze závislé činnosti daněného podle § 6 k tomu může dojít v situaci, kdy
zaměstnanci, kterému v konkrétním měsíci náleží nadstandardně vysoká mzda z důvodu
mimořádné události (např. prémie, odstupné)200, vznikne povinnost odvést a zaplatit za tento
daný měsíc solidární daň podle§ 38 ha, a to i přesto, že jeho roční příjem ze závislé činnosti za
rok 2018 bude celkově nižší než hraniční hodnota201 pro povinnost solidární daně202.
Daňový poplatník, který má příjem sice výhradně ze závislé činnosti, ale nad rámec
onoho magického osmačtyřicetinásobku je však zákonodárcem „potrestán“ a přiznání k DPFO je
povinen podat sám203, jako kdyby ke svému zaměstnání provozoval samostatnou činnost nebo
snad danil další příjem např. z nájmu nebo kapitálového majetku.
Určitým zmírněním tohoto mezi daňovými poplatníky nepopulárního opatření je fakt, že
se základ daně tohoto „solidárního převisu“ v tomto případě stanovuje z hrubé a nikoliv ze
superhrubé204 mzdy.205 „Onen limit „bohatosti“ nebyl zvolen náhodně, začíná totiž působit až
tam, kde se naopak přestává platit pojistné na sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ.“ [cit.:
198
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Ing. Martin Děrgel, 2017]. Toto zastropování pojistného na sociální pojištění se totiž rovná právě
osmačtyřicetinásobku průměrné mzdy.206
Zajímavostí je, jak se zařazením solidárního zvýšení daně pracují jednotliví autoři
odborných publikací. Zatímco Jánošíková jej za progresivní zdanění nepovažuje vůbec, někteří
jiní naopak ano, a např. Vančurová jej definuje jako přirážku k sazbě daně, přičemž jako důvod
jejího zavedení uvádí právě řešení fiskální krize207.
Podle mého názoru bylo zavedení solidárního zvýšení daně nevyhnutelnou reakcí
tehdejšího vedení státu na dopad finanční krize, která se v jejím důsledku promítla do státního
rozpočtu v podobě chybějících příjmů v něm. Vzhledem k tomu, že krize pominula a ekonomice
se aktuálně nebývale daří, nevidím nadále pro existenci § 16a v zákoně důvod.

5.5. ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ A ÚČETNÍ OBDOBÍ
Zdaňovacím obdobím z hlediska DPFO je vždy kalendářní rok208, zatímco zdaňovacím
obdobím pro DPPO může být jak kalendářní, tak tzv. „hospodářský rok“209.
Je však třeba rozlišovat mezi pojmy účetní a zdaňovací období. Účetním obdobím se
zpravidla rozumí dvanáct po sobě jdoucích měsíců.210 Zdaňovacím obdobím je pak účetní období
stanovené tak, jak si jej daňový subjekt sám určí. To ale platí právě jen pro právnické osoby.
Osoby fyzické podávají přiznání k DPFO vždy za období kalendářního roku.211
Tato možnost změnit účetní období kalendářního roku na hospodářský, nebo hospodářský
rok stanovit odlišně oproti předchozímu, je ale podmíněna oznámením příslušnému správci daně
datovaným nejpozději tři měsíce před plánovanou změnou účetního období212 nebo před koncem
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běžného účetního období, a to podle toho, co nastává dříve213. Účetní období, které předchází
období, kdy daňový poplatník přechází z kalendářního roku na hospodářský nebo naopak, nebo
mění období hospodářského roku, pak může být delší i kratší než dvanáct měsíců214.
Situace, kdy je účetním obdobím daňového poplatníka DPFO hospodářský rok, může
nastat toliko za předpokladu, že tento daňový poplatník vede účetnictví, ať už obligatorně nebo
fakultativně,215 a nikoliv daňovou evidenci.216
Možnost stanovit si zdaňovacím obdobím hospodářský rok byla daňovým poplatníkům
dána novelou Zákona o daních z příjmů, Zákonem č. 492/2000 Sb.,217 s účinností od 01.01.2001
s tím, že se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2002.218
Vzhledem k tomu, že pro fyzickou osobu je zdaňovacím obdobím vždy kalendářní rok,
v jejím případném rozhodnutí změnit účetní období na rok hospodářský nevidím žádné
pozitivum. Ba naopak mi tento krok připadá jako administrativní zátěž, ve které s ohledem na
bezvýjimečnou povinnost podat přiznání k DPFO vždy zásadně za kalendářní rok neshledávám
žádnou výhodu.

6. DAŇOVÁ OPTIMALIZACE
Cílem každého daňového subjektu je maximální daňová úspora, tedy dosažení co
největšího příjmu s co nejmenším daňovým zatížením. Je třeba však rozlišovat mezi daňovým
únikem a daňovou optimalizací, která je, je-li prováděna v mezích aktuální daňové právní
úpravy, korektním způsobem snižování daňové povinnosti subjektů.219 „Daňová optimalizace je
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některé další zákony.
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legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona.“ [cit.: Ing. Bc. Ludmila
Klimešová, 2018].220

6.1. ÚROVNĚ LEGÁLNOSTI DAŇOVÝCH OPTIMALIZACÍ
Vančurová o daňové optimalizaci uvažuje jakožto o minimalizaci daně. „Ta nabývá celé
řady podob od těch, které zákonodárce nejen předpokládá, ale i vítá, až po trestně právní
jednání daňových subjektů.“ [cit.: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., 2018]221. Tyto „podoby“
Vančurová dále dělí do tří kategorií:

6.1.1. Daňová úspora
V tomto případě daňový subjekt využívá všech legálních možností snížení základu daně i
daně samotné, zejména uplatněním všech odpočtů od základu daně a slev na dani. Daňovou
úsporu lze též realizovat tzv. „odložením daně“, kterého lze docílit např. zrychleným
odpisováním majetku222, čímž dojde ke zvýšení nákladových položek a ke snížení základu daně
v požadovaném zdaňovacím období. Zrychlené odpisování spočívá v přiřazení koeficientů pro
zrychlené odpisování223, čímž se hodnota odpisů zvýší oproti standardnímu způsobu
odpisování224.

6.1.2. Vyhnutí se dani
Tento způsob minimalizace daně je sice stále legální, nicméně mnohdy hraničí
s amorálním chováním daňového subjektu. Navíc od daňových subjektů vyžaduje neustálé
vyhledávání zákonodárcem nezamýšlených daňových skulin a mezer v zákoně. Předpokládá též
vysokou míru odborných znalostí a průběžné monitorování hospodářského výsledku, s čímž
220

KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. 2. aktualizované vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2018.
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Ekonomie (1. VOX a.s.). 14. aktualizované vydání. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 42.
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Poradce, 2005. ISBN 978-80-7365-399-6. s. 113-114.
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mnohdy souvisí vysoké náklady na daňové poradenství nebo na neustálé vzdělávání daňového
subjektu samotného, neboť daňové předpisy se rychle mění v čase. Navíc lze tento způsob
mnohdy považovat za dočasný, neboť pokud je využíván daňovými subjekty v hojné míře, může
vyvolat změnu konkrétních daňových zákonů, čímž se tento způsob minimalizace daně může stát
nezákonným.

6.1.3. Daňový únik
Tento způsob daňové minimalizace rozhodně nelze nazývat legálním. Je naopak
protiprávním jednáním daňového subjektu, přičemž v případě způsobení daňového úniku většího
rozsahu225 a zároveň prokázání úmyslného zavinění, může být toto jednání kvalifikováno jako
trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 Zákona č. 40/2009
Sb., trestního zákoníku. Toto nezákonné chování jednoho daňového subjektu může mít navíc
negativní dopad na ostatní daňové subjekty, čímž dochází k narušení státem původně nastavené
daňové spravedlnosti.226
K daňovým únikům může docházet z několika důvodů. „Jednou z hlavních příčin je
samotná podstata daně.“ [cit.: Ing. Bc. Ludmila Klimešová, 2018]227. Vzhledem k tomu, že
jednou z vlastností daně je její neekvivalentnost, může mít daňový subjekt tendenci daň chápat
jako platbu odvedenou ve prospěch ostatních, nikoliv i jako prospěch jemu samotnému.
„Významný vliv na vznik daňových úniků má i výše sazby daně, která může poplatníky negativně
motivovat k přesunu části aktivit do stínové ekonomiky.“ [cit.: Ing. Bc. Ludmila Klimešová,
2018]228.
Klimešová příčiny daňových úniků dále z hlediska pohledu daňového poplatníka dělí na
vnější a vnitřní. Mezi ty vnější řadí mezery v daňových zákonech, komplikovanost výpočtu daně,
nedostatečný výklad daňového práva a nízký počet daňových kontrol. Mezi vnitřní, tedy důvody
nacházející se na straně daňového poplatníka, podle ní patří nízká daňová morálka, absence
vzdělání, špatná finanční situace, snaha obohatit se, neznalost daňových zákonů, spekulace o
pravděpodobnosti odhalení daňového úniku a v případě jeho skutečného odhalení spekulace, že
225
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trest nepřevýší výhody daňovým únikem získané.229 Z právního hlediska bychom podle mého
názoru tyto příčiny mohli nazývat objektivními a subjektivními.
Jako nejzávažnější z vyjmenovaných objektivních příčin daňových úniků bych osobně
vybrala nedostatečný výklad daňového práva, což přímo souvisí s nekomplexností zákona, jež je
dotvářen neustálými novelizacemi, čímž je ztěžována orientace v něm samotném.
Česká republika se daňovým únikům brání mnohými daňovými opatřeními. Např.
v případě daně z přidané hodnoty dochází k přesunu odpovědnosti za její odvod správci daně
z plátce daně (daňového subjektu) na oprávněného příjemce, který se tak stává zákonným
ručitelem230. Takový plátce daně je pak na základě rozhodnutí správce daně označen za
nespolehlivého plátce231. V některých případech Finanční správa přistupuje k upozornění
daňových poplatníků232 na podvody v souvislosti s tzv. „karuselovými podvody“233. Oprávněný
příjemce pak může včas učinit preventivní opatření ve smyslu § 109a234 tím, že provede zajištění
daně a za plátce daň v příslušné výši odvede přímo správci daně na účet pro tyto účely zvlášť
zřízený.
Do 31.10.2016 institut daňového ručitelství existoval i v případě daně z nabytí
nemovitých věcí, neboť daň samotnou do té doby odváděl primárně převodce vlastnického práva
a nikoliv nabyvatel. Nabyvatel pak figuroval ve smyslu této daně jako ručitel235. Ručitelem byl
též dárce v případě odvodu darovací daně, kdy daňovým poplatníkem byl původně obdarovaný
(tedy nabyvatel daru).236

229

Tamtéž.
Za předpokladu, že oprávněný příjemce věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude plátcem úmyslně zaplacena,
nebo že se plátce úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit – viz § 109 odst. 1 písm. a), b)
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
231
Viz. § 106a odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
232
Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty – poskytování pracovní síly č.j. 75066/17/7100-20118012884.
Zdroj:
Finanční
správa. [online].
©
2013-2018
[cit.
04.05.2019].
Dostupné
z:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/upozorneni-napodvody-v-oblasti-dane-z-p.
233
Karuselový podvod funguje na principu „chybějícího obchodníka“, který neodvede DPH na výstupu, zatímco
příjemce daně na vstupu si DPH uplatní. Zdroj: Finanční správa. [online]. © 2013-2018 [cit. 04.05.2019]. Dostupné
z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/karusel.
234
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Finanční
správa. [online].
©
2013-2018
[cit.
01.05.2019].
Dostupné
z:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2016/dan-z-nabyti-nemovitychveci-bude-nove-platit-vzdy-nabyvatel-7473.
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§ 5 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
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6.2. MOŽNOSTI SNÍŽENÍ DANĚ

6.2.1. Uplatnění daňově uznatelných výdajů
Přestože se může zdát, že největší množinu možností snížení daně z příjmu obecně se
daňovému poplatníkovi nabízející, tvoří využití daňových slev a bonusů, skutečnost je mnohem
prozaičtější. Primárně je třeba optimalizovat výdaje, tj. uvědomit si, které výdaje daňově uplatnit
lze a které nikoliv. Problematika tzv. „daňové uznatelnosti výdajů“ je primárně upravena v § 24
odst. 1 a zákon je zde definuje jako výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení
příjmů pro daňové účely. V druhém odstavci následuje jejich demonstrativní výčet. V § 25237
pak nalezneme ty výdaje (náklady), které jsou z daňové uznatelnosti zákonem výslovně
vyloučeny. Všechny daňově uznatelné výdaje (nebo náklady) je daňový poplatník povinen
podložit existencí účetního dokladu s náležitostmi vyhovujícími podmínkám § 11 Zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví.238
Každý daňový poplatník, který podniká a neuplatňuje výdaje tzv. „paušálem“, se jistě
někdy ocitl v situaci, kdy bylo stanovení daňové uznatelnosti konkrétního výdaje přinejmenším
komplikované nebo sporné a zodpovědně lze říci, že dosáhnout objektivní spravedlnosti při
posuzování oprávněnosti takového nákladu správcem daně je prostě nemožné. V případě, že
tento poplatník neunese důkazní břemeno, tedy není opodstatněnost daňové uznatelnosti schopen
prokázat, tento výdaj nebude při kontrole správcem daně uznán, základ daně mu bude o tuto
částku zvýšen, daň doměřena a navíc vyčíslen úrok a penále.239
Vzhledem k tomu, že zákonný výčet daňově uznatelných výdajů je demonstrativní, nelze
v zákoně kazuisticky popisovat veškeré možné situace, se kterými se daňový poplatník může
setkat, a vzhledem k výše zmíněné právní nejistotě v určování, co je a co není daňově
uznatelným výdajem, vychází na toto téma mnoho publikací240 a internetových článků. Nicméně
s ohledem na požadavek právní jistoty pro daňové subjekty by bylo podle mého názoru vhodné,
aby zákonodárce přesněji definoval okruh často se vyskytujících výdajů, které uznat lze, a to
taxativním výčtem.
237

Tamtéž.
Portál Pohoda [online]. Stormware s.r.o. ©2012 [cit. 21.04.2019]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/daneucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/vydaje-a-danova-ne-uznatelnost/.
239
KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. 2. aktualizované vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2018.
Právo a management. ISBN 978-80-87974-17-9. s. 94.
240
Např.: SEDLÁKOVÁ, Eva, Dalimila MIRČEVSKÁ a Zdenka CARDOVÁ. Daňové a nedaňové výdaje. Český
Těšín: Poradce, 2005. ISBN 978-80-7365-399-6.
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Ohledně daňově uznatelných výdajů bych ráda zmínila judikát ohledně daňového
dokladu vystaveného neexistujícím subjektem. Žalobkyni (podnikatelce OSVČ) byla při kontrole
správcem daně doměřena DPFO ve smyslu neuznaných výdajů z důvodu, že subjekt, které tyto
daňové doklady vydal, nikdy neexistoval. Žalobkyně se obhajovala tím, že zboží bylo skutečně
dodáno a zaplaceno. Správce daně však trval na svém s tím, že vzhledem k neexistenci subjektu,
který daňové doklady vystavil, jsou tyto doklady vadné. Tím, že žalobkyně neprokázala výši
nákladů v souladu s § 24 odst. 1, neunesla důkazní břemeno. Soud dal za pravdu správci daně.241
Podle mého názoru stát tímto přesouvá odpovědnost za pochybení, příp. jednání
v rozporu se zákonem, z jednoho podnikatelského subjektu na druhý. To má za následek snížení
právní jistoty subjektu, který nepochybil a chová se čestně. Navíc se tomuto subjektu zvyšují
případné výdaje na zjišťování, kontrolu a ověřování totožnosti jeho případných obchodních
partnerů, což mu navíc bere čas, který by jinak mohl věnovat vlastnímu podnikání.

6.2.2. Daňový domicil v zahraničí
Přestože se tzv. „offshore společnosti“242 zakládají zásadně jako právnické osoby, i osoba
fyzická se může při splnění určitých podmínek stát daňovým rezidentem podle jiného právního
řádu než vnitrostátního. Některé fyzické osoby s českým občanstvím se totiž mohou dostat do
situace, kdy se tím, že se po určitou část roku zdržují na území mimo Českou republiku, stanou
podle českého právního řádu daňovými nerezidenty a podle jiného právního řádu daňovými
rezidenty. Z hlediska daňové optimalizace je žádoucí, aby podmínky zdanění příjmu tohoto
druhého státu byly pro daňového poplatníka příznivější.
Země, které nabízejí nepoměrně výhodnější, nebo dokonce žádnou, míru zdanění, se
lidově nazývají daňovým rájem. Podmínkou dosažení možnosti zdaňovat příjem podle daňových
pravidel takového státu ale je, že Česká republika s tímto druhým státem uzavřela smlouvu o
zamezení dvojího zdanění.

241

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 04.04.2003, sp. zn. 10 Ca 25/2003. Zdroj:
ERBSOVÁ, Hana. Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů. Praha: ASPI, 2006. Přehledy judikatury (ASPI).
ISBN 80-7357-168-4. s. 65-67.
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Offshore společnosti jsou právnické osoby registrované v zemích, které umožňují příznivý daňový režim a mají
celkové zdanění výrazně příznivější než Česká republika. – zdroj: Profisídla.cz s.r.o. [online]. © Arsyline 2019 [cit.
27.04.2019]. Dostupné z: https://www.profisidla.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/offshore-spolecnosti/coje-offshore-spolecnost/a-165/.
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Typickým příkladem evropské země, která láká na zrušení přímých daní, je Monako,
které se na rozdíl od zaoceánských daňových rájů nachází geograficky v dosahu a které po
daňovém poplatníkovi nepožaduje ani monacké občanství. K získání daňového domicilu postačí
čistý trestní rejstřík, stotisícové úspory na účtu tamější banky a vlastnictví či pronájem
nemovitosti, kde daňový poplatník stráví alespoň tři měsíce v roce. Vzhledem k tomu, že
z hlediska států, jejichž občanstvím se daňoví poplatníci, zdaňující své příjmy jinde, honosí, se
jedná o nežádoucí jev, neboť tím dochází k odlivu potenciálních příjmů do jejich státních
rozpočtů, o daňového poplatníka mnohdy bojují fyzickými kontrolami jeho pobytu. 243
Z českých daňových poplatníků, kteří své příjmy zdaňují v monackém ráji, je mnoho
úspěšných sportovců, např. tenistka Petra Kvitová. S nadsázkou lze říci, že u tenistů zejména
tomu tak bylo odnepaměti a že jde o již zavedenou tradici. Legální možnost zdaňovat příjem
v daňovém ráji ale i českou společnost rozděluje na dva tábory.
Jedni zastávají názor, že nedochází k porušování zákona ani morálky, druzí však hovoří o
regulérním daňovém úniku. Vzhledem k tomu, že vyhovět podmínkám, které monacké knížectví
pro daňové poplatníky stanovilo, nemůže každý, dá se předpokládat, že vyvolených českých
občanů bude maximálně v řádech stovek. „Daňové úniky jednotlivců prostřednictvím monackého
domicilu jsou tak oproti daňovým „optimalizacím“ korporací opravdu jen pomyslnou třešničkou
na dortu.“ [cit.: Jan Dienstbier, 2014].244

6.2.3. Spolupráce osob
Pro některé situace, ve kterých se daňový poplatník může ocitnout, je vhodným
optimalizačním řešením institut spolupracující osoby. Spolupracující osobou může být podle §
13 odst. 1 manžel, osoba žijící s poplatníkem ve společné domácnosti nebo člen rodiny
zúčastněný na provozu rodinného závodu245.
Vzhledem k tomu, že zákoník práce neumožňuje zaměstnávat manžela druhým
manželem, jeví se spolupráce osob jako jediným možným řešením, pokud manželé nechtějí
založit právnickou osobu. Nespornou výhodou této spolupráce je fakt, že poměr rozdělení příjmů
243

Novinky.cz
[online].
Borgis,
a.s.
©2003-2019
[cit.
27.04.2019].
Dostupné
z:
https://www.novinky.cz/cestovani/465217-monako-luxus-na-dvou-ctverecnich-kilometrech.html.
244
A2larm.cz [online]. A2larm ©2019 [cit. 27.04.2019]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2014/07/kvitova-monako-akomunismus-pro-bohate/.
245
Viz § 700 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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a výdajů nemusí odpovídat faktickému podílu na spolupráci spolupracující osoby
s podnikatelem.246
Kromě osob, které mohou spolupracující osobou být, zákon též vymezuje okruh těch,
které spolupracující osobou být nemohou. V zásadě je to dítě, které buď nemá ukončenou
povinnou školní docházku, nebo dítě, které ukončenou povinnou školní docházku sice má, ale je
na něj uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c. Stejně vyloučen bude z okruhu
potenciálních spolupracujících osob manžel, na kterého je uplatněna sleva na manžela podle §
35ba odst. 1 písm. b). A konečně je zákonem vyloučeno, aby spolupracující osobou nebo
daňovým poplatníkem rozdělujícím příjmy a výdaje mezi sebe a spolupracující osobu, byla
osoba, která zemřela.
Tohoto institutu daňové optimalizace se však dá využít toliko u příjmů osob, které
podnikají a jejichž příjmy jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. a) až c), a u příjmů, které lze
podřadit pod § 7 odst. 2. Přesto je okruh situací, pro které se tento institut hodí, poměrně široký:
-

Spolupracující osoba nemá žádné vlastní zdanitelné příjmy, a proto nemůže uplatnit slevu
na daňového poplatníka ani odpočty ze základu daně.

-

Nebo sice vlastní příjmy zdanitelné příjmy má, ale nejsou tak vysoké, aby bylo možné
slevy a odpočty ze základu daně uplatnit v plné výši.

-

Podnikatel je v daňové ztrátě a tato ztráta pomůže optimalizovat daňové zatížení této
spolupracující osobě.

-

Nebo naopak je spolupracující osoba v daňové ztrátě z vlastního podnikání a převedením
části příjmů a výdajů z podnikatele na spolupracující osobu dojde k optimalizaci
daňového zatížení obou daňových subjektů.

-

Podnikatel má tak vysoký daňový základ, že mu hrozí placení solidárního zvýšení
daně.247
Kromě všech výše vyjmenovaných způsobů má daňový poplatník ještě procesní možnosti,

které samy o sobě daňový základ či daň samotnou nesníží, nicméně „nepeněžní benefity“ mu
přinést mohou.
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MACHÁČEK, Ivan. Optimalizace daně z příjmů fyzických osob: postupy, jak platit co nejnižší daň. Olomouc:
ANAG, [2019]. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7554-195-6. s. 234-237.
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Tamtéž.
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6.2.4. Odložení placení daně
Domnívám se, že byť se nejedná přímo o optimalizaci daňového základu či daně samotné,
jistou možností, kterou právní řád nabízí, je alespoň časový odklad placení daně bez ohledu na
její výši. Tou možností je zplnomocnit ke zpracování a podání přiznání k DPFO daňového
poradce, čímž se povinnost zaplatit daň ve lhůtě nejpozději do tří měsíců po uplynutí
zdaňovacího období248 posouvá o další tři měsíce249.
Daňový subjekt tak získává delší čas na zaplacení nejenom daně samotné, ale i plateb
pojištění na sociální zabezpečení. Zejména daňovými subjekty podnikajícími v oborech se
sezónními výkyvy250 to může být vnímáno jako velmi pozitivní a žádoucí aspekt.

6.2.5. Posečkání úhrady daně
Další z procesních možností jak odsunout zaplacení daně je žádost daňového subjektu o
povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.251 Předpokladem
kladného rozhodnutí správce daně je však splnění některé ze zákonných podmínek, které se
k řádnému odůvodnění žádosti nabízejí.252
Vyhověním žádosti sice daňovému subjektu vzniká povinnost zaplatit úrok z posečkané
částky253, nicméně pro určitý daňový subjekt, který se ocitne aktuálně v tíživé finanční situaci,
nebo jemuž je placení daně časově situováno do ekonomicky subjektivně slabého období během
běžného zdaňovacího období, je to řešení, který zákon umožňuje.
Správce daně úrok z posečkané částky vyměří platebním výměrem bezodkladně po
skončení posečkání.254 Vyměřený úrok je navíc splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního
výměru, čímž daňový subjekt získává další čas navíc.255
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Viz § 136 odst. 1 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Viz § 136 odst. 2 tamtéž.
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Např. podnikající v zemědělství, kdy v jarním období mají daňové subjekty nejen vysoké výdaje (náklady), ale i
nedostatek času se přiznáním k DPFO zabývat.
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MACHÁČEK, Ivan. Možnosti úspor daně z příjmu fyzických osob: [podle právního stavu k 30. dubnu 2004].
Praha: ASPI, 2004. Otázky & odpovědi z praxe. ISBN 80-7357-021-1. s. 11.
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Viz § 156 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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Viz § 157 odst. 2 tamtéž.
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Viz § 157 odst. 3 tamtéž.
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Viz § 157 odst. 4 tamtéž.
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6.3. KOREKČNÍ DAŇOVÉ PRVKY
Jak jsem již uvedla v kapitole o konstrukčních prvcích daně, Jánošíková kromě
základních daňových prvků definuje i prvky korekční, které výši daně z hlediska jejího vyměření
ovlivňují.
Jsou to tyto následující prvky:
-

vynětí z předmětu daně

-

osvobození od daně

-

odpočty od základu daně

-

slevy na dani.256
Pomineme-li vynětí z předmětu daně a úplné osvobození od daně, základem DPFO

obecně je celkový zdanitelný příjem snížený o nezdanitelné části základu daně, tedy tzv.
„odčitatelné položky“257. Slevy na dani pak představují další možnost, jak samotnou daň snížit.
Tyto daňové výhody mohou mít jak standardní, tak nestandardní charakter.
Základním rysem těch standardních je jejich dopad na všechny daňové poplatníky, kteří
splňují podmínky pro jejich poskytnutí. Jejich typickým představitelem je základní sleva na
daňového poplatníka, na manžela nebo na vyživované děti.
Nestandardní daňové výhody se vyznačují tím, že stimulují daňového poplatníka
k určitému chování (úroky z některých druhů úvěrů, úlevy na studium, příspěvky na charitativní
účely,…) a týkají se jen vybraného okruhu daňových poplatníků, které podmínky pro jejich
uplatnění splňují.258

6.3.1. Vynětí z předmětu daně
Institut vynětí z předmětu daně úzce souvisí s problematikou dvojího zdanění. Dvojí
zdanění se může vyskytovat ve dvou různých podobách. Za prvé se jedná o tzv. „ekonomické

256

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk. 2018. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 24.
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ŠAFRÁNEK, Ladislav. Daně, aneb, Cesta do otroctví?: (podstata, systém, efektivnost a možnosti racionalizace).
Praha: Orego, [2016]. ISBN 978-80-87528-37-2. s. 88.
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dvojí zdanění“259, což je typicky případ, kdy společnost zdaní svůj příjem daní z příjmů
právnických osob a tento zisk je v případě jeho přerozdělení společníkům pak následně zdaněn
jako podíl na zisku260 právě těmito společníky261.
Druhým případem je tzv. „pravé“ neboli právní dvojí zdanění. Jedná se totiž o případ,
kdy stejný předmět daně může, byť čistě teoreticky, podléhat stejnému typu daně odváděné
stejným daňovým poplatníkem. Tato hypotetická možnost však zůstává v teoretické rovině, a to
díky existenci § 23 odst. 4 písm. d), neboť zde se výslovně uvádí, že částky, které byly již podle
tohoto zákona zdaněny u téhož daňového poplatníka, se do základu daně nezahrnují. Tím je
zamezení vnitrostátního dvojího zdanění ošetřeno zákonem.
Jiná situace však nastává v případě, kdy je daňový subjekt ekonomicky činný ve dvou
nebo vícero různých státech. Je to však složitá právní a daňová problematika, neboť na tyto
situace dopadá různost vnitrostátních právních řádů zúčastněných států, jež se na takového
daňového poplatníka vztahují. Proto mezi sebou státy uzavírají smlouvy o zamezení dvojího
zdanění, kde jsou specifikovány parametry vymezující, ve kterém státě a podle kterého právního
řádu a příp. v jaké výši bude ten který příjem zdaněn. Plné znění smluv o zamezení dvojího
zdanění, které Česká republika uzavřela, jsou od 01.01.2000 zveřejňovány ve Sbírce
mezinárodních smluv.262
Není-li taková smlouva mezi státy sjednána, nelze metodu zamezující dvojímu zdanění
uplatnit.263 V tomto případě však lze dvojí daňový dopad alespoň zmírnit, a to aplikací § 24 odst.
2 písm. ch). Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí pak podrobně upravuje § 38f.
Metody vynětí z příjmů jsou v zásadě dvě. První metoda, ač je jednodušší, se téměř
nepoužívá264. Jedná se o metodu úplného vynětí příjmů z předmětu daně. V praxi to znamená, že
tuzemský příjem daňový poplatník zdaňuje v domovském státě, zatímco příjem zahraniční bude
danit v té konkrétní zemi, kde jeho zahraniční příjem vzniká, a to vždy podle daňové sazby v té
které zemi.
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Druhá metoda, a sice vynětí příjmů s výhradou progrese, je sice složitější, zato mnohem
používanější. A přestože fyzické osoby v našem státě aktuálně své příjmy progresivní sazbou
nezdaňují, taková situace jim však přesto vzniknout může, a to právě existencí dříve již
zmíněného solidárního zvýšení daně, kterému se, přestože část jejich příjmů pochází ze
zahraničí, nevyhnou.
Daňový poplatník, který je dle české daňového práva daňovým rezidentem, může navíc
použít tzv. „zápočet daně“. V tom případě se pak daň zaplacená v zahraničí od daně vypočtené
podle tuzemských pravidel odečte a daňovému poplatníkovi vznikne daňová povinnost toliko
v podobě rozdílu mezi těmito dvěma částkami.265

6.3.2. Osvobození od daně
„Osvobození od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10
odst. 3 ZDP. Příjmy osvobozené se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové
přiznání nepodává.“ [cit.: Finanční správa, 2019]266. Nicméně pokud příjem daňového
poplatníka, který spadá do kategorie osvobozených plnění, přesahuje částku 5 milionů Kč, je
tento daňový poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně, a to do konce lhůty pro
podání přiznání k DPFO, ve kterém příjem obdržel.267
Tato povinnost daňového poplatníka oznámit zákonný limit přesahující osvobozený příjem
správci daně je zákonem upravena v § 38v a vztahuje se toliko na případy, které si správce daně
nemůže sám ověřit v rejstříku či evidenci dálkovým přístupem268 (např. Katastr nemovitostí).
Pokud ale daňový poplatník tuto oznamovací povinnost má, ale přesto tuto skutečnost
správci daně neoznámí, bude sankcionován podle § 38w. V případě jakýchkoliv pochybností
ohledně nárůstu poplatníkova jmění správce daně tohoto poplatníka k prokázání příjmů vyzve.
Na jeho straně pak leží důkazní břemeno k vyvrácení těchto pochybností.269
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z:
z:

6.3.2.1. Bezúplatné osvobozené příjmy
Okruh případů, které mohou osvobozený příjem z hlediska daně z příjmu zapříčinit, se
rozšířil zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
s účinností od 01.01.2014. Tzv. „trojdaň“ byla tedy součástí našeho právního řádu více než
dvacet let.270
Daň z převodu nemovitostí byla počínaje zdaňovacím obdobím roku 2014 nahrazena
Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. Daň dědická a
daň darovací byly zrušeny a v podstatě zahrnuty do ZoDP. Dědická daň byla vlastně úplně
zrušena faktem, že nabytí dědictví nebo odkazu je příjmem od daně osvobozeným.271 Daň
darovací, vyplývající z darování mezi fyzickými osobami, jak ji známe z předchozí právní
úpravy, pak byla víceméně zahrnuta do § 10 odst. 3 písm. c). Ustanovení § 4a pak obsahuje
kompletní taxativní výčet všech ostatních osvobozených bezúplatných příjmů.
Touto zákonnou změnou byly daňové subjekty, kterých zejména se dědická daň dotýkala,
postaveny na roveň a tím, že se ipso facto jedná o osvobozené plnění, se již nehledí na vztah
mezi dědicem a zůstavitelem. Daňové subjekty byly v dřívější právní úpravě rozděleny pro účely
výpočtu daně do skupin272 a na výši daně samotné měl zásadní vliv právě jejich vztah
k zůstaviteli, příp. dárci.
Na darování ZoDP pohlíží jakožto na bezúplatný příjem a vztah mezi dárcem a
obdarovaným je zásadním kritériem, jež je vymezeno v § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. (příbuzný
v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela,
manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů).
Bod 2. téhož zákonného ustanovení pak definuje osobu, se kterou poplatník žil nejméně
po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící
domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
Stručně řečeno, úmyslem zákonodárce bylo zachování rovnosti postavení institutu manžela
(manželky) a druha (družky)273, neboť v posledních letech ubývá tradičních manželství. Nutno
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tedy připomenout, že stejné právní postavení měly tyto osoby i v případě rozdělení do skupin za
účelem výpočtu darovací daně.274
Fyzická osoba je dnes aktuálně tedy daňovým poplatníkem DPFO v případech
bezúplatného příjmu (tedy darování), které nesplňují podmínky daňového osvobození uvedené v
§ 10 odst. 3 písm. c) bod 1., 2., a odvede daň z příjmu ve stejné daňové sazbě jako ostatní příjmy
fyzických osob, tedy ve výši 15%.
Některým daňovým subjektům se tedy může paradoxně stát, že dřívější právní úprava
(tzv. „trojdaň“) by pro takový daňový subjekt byla bývala příznivější, neboť zatímco dříve byla
daňová sazba darovací daně proměnlivá v závislosti na zařazení daňových subjektů do skupin
podle jejich vztahu vůči dárci a podle výše hodnoty daru, aktuální daňová sazba je pro všechny
stejná, tedy patnáctiprocentní.275
Pohled zákonodárce se na stanovení okruhu privilegovaných osob, co se osvobozeného
plnění týče, nikterak nezměnil. V původní právní úpravě276 byli příbuzní v linii přímé a manžel
zařazeni do první skupiny. Ostatní výše vyjmenované osoby277 pak patřily do skupiny druhé.
Nabytí majetku děděním278 a darováním279 mezi osobami zařazenými do první a druhé skupiny
bylo i do 31.12.2013 od daně dědické a darovací osvobozeno.
Třetí skupina zahrnovala všechny ostatní fyzické a právnické osoby. A i dnes tuto
skupinu tvoří vlastně shodný okruh osob. V případě subjektů DPFO jsou to ty osoby, které
nesplňují kritéria pro osvobozený příjem podle § 10 odst. 3 písm. c) bod. 1. a 2. A tato skupina si
jako jediná ze všech mohla změnou způsobu výpočtu výsledného zdanění polepšit, ale i pohoršit.
Daňová sazba pro darovací (ale i dědickou) daň pro třetí skupinu totiž sice shodně začínala na
7% při základu daně do 1 mil. Kč, ale mohla dosáhnout až 40% z částky nad 50 mil. Kč.
Zatímco dědická daň byla snížena na polovinu pomocí koeficientu 0,5, darovací daň
nikoliv. Většina těchto plnění si ale na výši daně z darování spíše pohoršila, neboť i darovací daň
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z daru v hodnotě 7 mil. Kč byla stále nižší než dnešní patnáctiprocentní DPFO280. A to není
zrovna hodnota daru, jímž by se osoby běžně obdarovávaly.
Z daňového hlediska zajímavým případem je kauza bývalé šéfky kabinetu Petra Nečase
Jany Nečasové (dříve Nagyové), které správce daně zpětně vyměřil daň z luxusních darů, jež ve
své funkci dostávala od vlivných osob.281 Vzhledem k tomu, že k bezúplatnému nabytí došlo
před 01.01.2014, daň byla vypočtena podle tehdejší právní úpravy a darovací daň byla správcem
daně doměřena v sedmiprocentní daňové sazbě. Pokud by ale k nabytí darů došlo až za účinnosti
nové právní úpravy, byla by jí doměřena DPFO v sazbě 15 %. Pomineme-li zásadní okolnost,
tedy existenci trestního stíhání z důvodu spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a
podobné povinné platby, za což jí hrozí trest odnětí svobody až osm let282, z hlediska výše
doměřené daně je pro ni tehdejší právní úprava výrazně příznivější.
Osvobození příjmů z dědictví a odkazů se týká bezvýhradně i všech právnických osob.283
Takové privilegium měly dříve jen neziskové organizace.284 Vzhledem k tomu, že právnická
osoba se jen stěží může dostat do situace, kdy by mohla získat bezúplatný příjem od příbuzných
osob, jako tomu obvykle bývá u osob fyzických, pak odvede DPPO, až na zákonné výjimky,285
v obvyklé daňové sazbě, která je pro příjem právnických osob stanovena ve výši 19 %286.
Bez nadsázky lze říci, že dědictví a darování od daně osvobozené budou zdaleka největší
množinou všech příjmů, které jsou od daně z příjmu osvobozeny. Jedná se tedy zásadně vždy o
příjmy bezúplatné.
Za darování od daně osvobozené lze považovat i bezúplatný příjem daňového poplatníka
nabytý příležitostně, pokud ve zdaňovacím období nepřevýší částku 15 tisíc Kč. Takové
osvobozené plnění pak není limitováno vztahem mezi dárcem a obdarovaným, takže se může
týkat všech fyzických osob.287
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Od daně je osvobozen též příjem ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které
plyne daňovému subjektu příjem. Podmínkou však je, aby byl tento předmět opatřen jménem
nebo ochrannou známkou (logem) dárce. A jeho cena nesmí přesáhnout částku 500 Kč.288
Smyslem tohoto ustanovení je vyjmout z daňové povinnosti darování reklamních předmětů,
které si mezi sebou podnikatelé běžně vyměňují v rámci utužování obchodních vztahů.
Není cílem mé práce chronologicky vyjmenovávat všechna ustanovení, která mají s
osvobozenými bezúplatnými příjmy souvislost, ba ani vytvářet nekonečný výčet modelových
situací, které mohou na jejich základě nastat. Některé daňové situace mohou potkat kteréhokoliv
daňového poplatníka, který splní podmínky toho kterého konkrétního ustanovení. Např.
vydlužitelem, vypůjčitelem nebo výprosníkem se za určitých okolností může stát každá fyzická
osoba. Takže při splnění některé z podmínek uvedených v § 4a písm. m) bod 1. až 4. může každý
z titulu tohoto ustanovení obdržet bezúplatný příjem, který bude od daně osvobozen.289
Jiná situace ovšem nastává, pokud by chtěl daňový subjekt využít institutu daňového
osvobození pro nabytí majetku použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci
prezidenta republiky.290 Takovou možnost bude mít skutečně jen nepatrný okruh daňových
poplatníků a ještě k takové situaci pravděpodobně nedojde v každém zdaňovacím období, neboť
prezidentské volby se standardně konají jednou za pět let. Nejinak tomu bude v případě např.
daru poskytnutého zoologické zahradě.291
Domnívám se, že zapracování původní darovací a dědické daně do ZoDP nebylo příliš
dobrým řešením. Už vzhledem k tomu, že nabytí z dědictví (a odkazu) je upraveno v § 4a,
zatímco od daně osvobozené dary je nutné hledat až v § 10 odst. 3 písm. c). Podle mého názoru
toto začlenění postrádá logiku a odporuje požadavku systematičnosti v právním předpisu.
Dědictví je tak zařazeno ve stejném ustanovení jako např. bezúplatné plnění pro provoz
zoologické zahrady a dary mezi příbuznými jsou zařazeny za výhry z hazardních her, což se mi
zdá poněkud nepředvídatelné, ba i neuctivé.
Zatímco dříve bylo z právní úpravy, resp. názvu zákona, naprosto jasné, co je předmětem
zdanění, dnes je ustanovení nejen nejasně formulováno, navíc je v zákoně umístěno tak, že jej
daňový poplatník bude obtížně hledat, aniž by se zákonem pročetl až po § 10. Navíc bude
288
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potřebovat rozhodně vyšší právní povědomí či vzdělání, neboť výraz „dar“ nebo „darovací“
v zákoně nenalezne.

6.3.2.2. Úplatné osvobozené příjmy
Od daně z příjmu osvobozené úplatné příjmy jsou taxativně vymezeny v § 4 a v § 10
odst. 3 písm. a) a b). V § 6 odst. 9 pak následují od daně osvobozené příjmy ze závislé činnosti,
tedy příjmy zaměstnanců.
Velmi častým případem od daně osvobozeného úplatného příjmu, se kterým se daňový
poplatník může setkat, je příjem z prodeje nemovité věci, příp. příjem z vypořádání
spoluvlastnictví k této nemovité věci (v zásadě rodinného domu nebo bytu, souvisejícího
pozemku a příslušenství). Daňový subjekt však v tomto případě musí splnit alespoň jednu ze
zákonných podmínek (tzv. „časový test“).
Buď v nemovité věci musí mít bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před
prodejem; nebo pokud by tato doba byla kratší než dva roky, postačí, že použije prodejem
získané prostředky na pořízení vlastního bydlení292. Druhá z možných podmínek časového testu
spočívá v délce časového úseku mezi nabytím vlastnického práva k předmětné nemovité věci a
jejím prodejem, příp. vypořádáním spoluvlastnictví k ní. Pro splnění časového testu je zákonem
stanovena doba pěti let. V případě, že se jedná o nemovitou věc, u níž došlo k nabytí
vlastnického práva např. děděním od příbuzného v řadě přímé nebo od manžela, se do této doby
započítává doba, po kterou měl k věci vlastnické právo tento zůstavitel.293
Splněním časového testu se podmiňuje doba trvání vlastnického práva i např. při prodeji
motorového vozidla, letadla nebo lodě. V tomto případě se jedná o jeden rok.294
Cílem existence podmínky časového testu je omezit případy osvobozených plnění
skutečně jen na ty nárazové a příležitostné a osvobodit od zdanění zejména ty osoby, které
realizují bezúplatný převod vlastnického práva např. v rámci rodiny. V opačném případě by totiž
bylo možné tímto způsobem obchodovat s nemovitostmi, automobily, ale i např. s cennými
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Viz § 4 odst. 1 písm. a) ZoDP.
Viz § 4 odst. 1 písm. b) ZoDP.
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Viz § 4 odst. 1 písm. c) bod 2. ZoDP.
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papíry295. Z tohoto důvodu aktuálně předložili poslanci návrh na zastropování osvobozeného
příjmu z úplatného převodu cenných papírů na 20 mil. Kč za zdaňovací období.296
Je třeba připomenout, že pokud daňový subjekt podmínkám časového testu nevyhoví,
jeho příjem z prodeje nemovité věci, cenného papíru nebo jiné věci, bude zdaněn jako ostatní
příjem podle § 10 odst. 1 písm. b).
Zákonodárce ve výčtu osvobozených plnění myslel i na restituční nároky, resp. náhrady
v souvislosti s restitucemi přijaté.297 Od daně je osvobozen též příjem z prodeje takového
restitučního nároku. V tomto případě ale musí daňový poplatník opět splnit podmínku pětiletého
časového testu, jako je tomu v případě prodeje nemovitostí (viz výše).
Na rozdíl od fyzických osob se ale stát po dlouhém diskutování rozhodl zdanit peněžité
náhrady církvím, které jim v restitucích nevydal. Někteří poslanci a senátoři se chystají podat
ústavní stížnost s argumentací právě nerovným postavením oproti ostatním restituentům, kterým
stát příjem za restituční nároky od daně osvobodil.298
Velkou skupinou případů, kdy je příjem daňového poplatníka od daně osvobozen, je
výplata dávek. Jedná se o nemocenské dávky, starobní důchody299 a jiné důchody, dávky pro
zdravotně postižené, stipendia, dávky sociální výpomoci, výživné, dotace, stavební spoření apod.
Všechna tato jednotlivá osvobozená plnění jsou taxativně vyčtena napříč prvním odstavcem § 4.
A opět platí, že některé dávky jsou běžné a jejich výplata se dotýká mnohých daňových
poplatníků, zatímco v některých jiných případech se bude osvobození od daně aplikovat jen
zřídka. Např. naturální plnění poskytované prezidentu republiky a bývalému prezidentu
republiky po skončení jeho funkce300 se v přiznání k DPFO nebude vyskytovat příliš často.
Právní úprava osvobození od daně se týká i příjmu z úplatného převodu obchodního
podílu (s výjimkou převodu cenného papíru, který má vlastní právní úpravu). Nejčastější formou
společnosti, které se bude převod podílu dotýkat, bude tedy patrně s.r.o. Aby tento příjem mohl
295

Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen při splnění podmínky časového testu uplynutí tří let. Viz. § 4 odst.
1 písm. x) ZoDP.
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Viz § 4 odst. 1 písm. p) ZoDP.
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být osvobozen, je převodce obchodního podílu ale povinen splnit určité zákonné podmínky.
Zejména se jedná opět o časový test, jehož délka trvání je v tomto případě pět let.301 Stanovení,
zdali je příjem od daně osvobozen či nikoliv, je ale poměrně složitý proces. Časový test není
jedinou podmínkou, jejíž splnění si zákonodárce vymiňuje. Navíc bylo do textu zákona vloženo
ustanovení o důvodech k přerušení běhu pětileté lhůty pro osvobození.302
Pro všechny daňové poplatníky, jejichž příležitostný příjem je zdaňován podle § 10 odst.
1 písm. a) je důležitá informace, že jejich příjem nebude podléhat dani z příjmu, pokud jeho výše
ve zdaňovacím období nepřesáhne částku 30 tisíc Kč s tím, že odlišná právní úprava platí pro
včelaře.303
Situací, které mohou nastat, je mnoho. Ne všechny se, byť potenciálně, dotýkají všech
daňových poplatníků. Některé jsou notoricky časté, některé ojedinělé. Zřejmě není jiná možnost,
než je v zákoně kazuisticky popsat. Proto je jejich výčet tak dlouhý a popis některých odstavců
tak obsáhlý. Důsledkem neustálých novelizací ve snaze zachovat původní zákonný předpis je
však právní úprava roztříštěná a nepřehledná.

6.3.2.3. Zaměstnanecké benefity
Zaměstnaneckým benefitem se rozumí nefinanční odměna poskytnutá zaměstnavatelem
v souvislosti s výkonem závislé činnosti, jejímž smyslem je motivovat zaměstnance k výkonu a
stabilizovat zaměstnaneckou základnu. Touto odměnou tedy nejsou peněžní prostředky, nýbrž
např. strava, nealkoholické nápoje, vstupenky, poukazy atd. 304 Kompletní taxativní výčet
zaměstnaneckých benefitů nalezneme v § 6 odst. 9.
Naprosto běžným benefitem je dnes poskytování stravenek.305 Stravenka je považována
za poukázku, proto vyhovuje dikci zákona, tedy definici nepeněžního plnění. V dnešní digitální
době jsou však papírové stravenky postupně nahrazovány stravenkami elektronickými. Jedná se
prakticky o elektronické peníze, tedy peněžní prostředky na platebním prostředku (kartě).
301
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Z hlediska souladu s aktuální právní úpravou § 4 Zákona č. 370/2017 Sb., o platebním
styku, ale vzniká pochybnost, zdali bude Finanční správa považovat tyto elektronické stravenky
za nepeněžní plnění, jako tomu bylo doposud.306 Výhoda stravenek je navíc reciproční
záležitostí, neboť poskytnutí takového zaměstnaneckého benefitu přináší daňovou úlevu i
zaměstnavateli. Poskytnutí nepeněžního plnění na stravování je totiž do výše 55 % daňově
uplatnitelným výdajem (nákladem).307
Zaměstnaneckých benefitů je ale celá řada. Mohou to být např. nealkoholické nápoje
určené ke spotřebě na pracovišti, nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb,
příspěvky na penzijní připojištění nebo na životní pojištění.308
Někteří zaměstnavatelé poskytují přechodné ubytování těm zaměstnancům, kteří by jinak
byli jen stěží ochotni daleko dojíždět nebo se za prací přestěhovat. Předpokladem je samozřejmě,
že má zaměstnanec odlišné bydliště od obce, kde je přechodně ubytován. Plnění je navíc
limitováno částkou 3.500 Kč měsíčně.309
Od daně je osvobozen též příjem žáka a studenta z praktického vyučování a praktické
přípravy.310 Jako je tomu u zaměstnanců, i u žáků a studentů se jedná o motivační prvek ve snaze
podpořit jejich „prácechtivost“.311

6.3.3. Odpočty od základu daně
Na úvod je třeba si uvědomit, že zákonodárce nazývá možnosti odpočtu od základu daně různě.
Např. § 15 má nadpis „Nezdanitelná část základu daně“, zatímco § 34 se nazývá „Položky
odčitatelné od základu daně“. Přitom mechanismus, jak se s těmito položkami pracuje, je
v zásadě tentýž. Odčítají se od daňového základu, nikoliv od daně samotné.
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6.3.3.1. Uplatnění daňové ztráty
„Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí
zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících
bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.“ [cit.: Ing. Bc. Ludmila
Klimešová, 2018]312
Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi pojmy daňová ztráta a účetní ztráta. Zatímco účetní
ztrátou se rozumí výsledek hospodaření, který není ziskem, tedy výdaje (náklady) převyšují
příjmy (výnosy), s daňovou ztrátou zpravidla nemá nic společného.313 Definici daňové ztráty
nalezneme v § 38n. A podle § 34 odst. 1 ji lze (celou nebo její část) odečíst od základu daně
právě v pěti následujících zdaňovacích obdobích.
Možnost docílit tzv. „dílčí daňové ztráty“ mají jen ti daňoví poplatníci, jejichž příjem je
zdaňován podle § 7 a 9, tedy těch, kteří mohou mít výdaje (náklady), nicméně uplatnit daňovou
ztrátu v následujícím období může i ten, který má příjem podle § 8 nebo 10. Jediný, kdo nemůže
daňové ztráty docílit a ani o ni tedy nelze snížit jeho dílčí daňový základ, je zaměstnanec, jehož
příjem je zdaňován podle § 6.
Zásadní informací tedy je, že se jedná o položku odčitatelnou od základu daně a nikoliv o
daňový výdaj (náklad). Takže daňový poplatník může uplatnit ztrátu maximálně do výše základu
daně a zbylou část ztráty od daňového základu odečíst v dalším zdaňovacím období, čímž
v aktuálním zdaňovacím období může dosáhnout maximálně nulového základu daně.314
6.3.3.2. Výzkum a vývoj
„Výzkumem a vývojem se obecně rozumí systematická tvůrčí práce konaná za účelem
získání nových znalostí a jejich využití.“ [cit.: Jitka Levová, 2018]315
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Daňová podpora vědy a výzkumu ze strany státu není žádnou novinkou. Daňoví
poplatníci si mohou tuto odčitatelnou položku uplatňovat počínaje zdaňovacím obdobím roku
2005.
Vzhledem k tomu, že tato odčitatelná položka zahrnuje nespočet výdajů (nákladů), které
si daňový poplatník již uplatnil jakožto daňový výdaj (náklad), jedná se v podstatě o benefit,
který mu snižuje daňový základ podruhé. Výdaje (náklady) jsou totiž uplatnitelné ve výši
100%.316
Zákon striktně definuje, že se jedná toliko o výdaje (náklady) vynaložené samotným
poplatníkem, takže nelze uplatnit výdaje (náklady) za služby317. Důvodem je obrana před
možným dvojím uplatněním této položky, a to jak u dodavatele, tak odběratele. Takto uplatnit
lze tedy např. mzdy zaměstnanců, spotřebu materiálu, odpisy, energie, atd. To vše samozřejmě
pouze za předpokladu prokázání souvislosti s konkrétním projektem. Není-li možné z důvodu
daňové ztráty nebo nízkého základu daně odčitatelnou položku za vývoj a výzkum uplatnit
v aktuálním zdaňovacím období, může tak daňový poplatník učinit během následujících tří let.318
Důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění této odčitatelné položky je schválení
projektu výzkumu a vývoje samotným poplatníkem před zahájením jeho řešení.319 GFŘ vydala
v roce 2017 opatření ve smyslu informace k projektu, kde jsou uvedeny podmínky, které
příslušná zákonná ustanovení upřesňují.320

6.3.3.3. Podpora vzdělávání
Daňový poplatník má možnost uplatnit ve formě odčitatelné položky i výdaje (náklady)
za pořízení majetku na odborné vzdělávání321, příp. výdaje (náklady) vynaložené na žáka nebo
studenta322. Smyslem tohoto ustanovení je motivovat k nepřímému financování středního,
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vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání zaměstnavatelem a následně mu tento výdaj
(náklad) kompenzovat v podobě daňové výhody.323

6.3.3.4. Odpočty od daňového základu podle § 15 ZoDP
Zákon v tomto případě daňového poplatníka nikterak blíže nespecifikuje, tudíž lze
dovodit, že je nerozhodné, zdali se jedná o příjem zdaňovaný fyzické osobě podnikající podle §
7, příjem ze závislé činnosti zdaňovaný zaměstnanci podle § 6 nebo příležitostný příjem
zdaňovaný podle § 8, 9 nebo na 10.

6.3.3.4.1. Společenská prospěšnost
§ 15 odst. 1 definuje prospěšné činnosti daňových poplatníků, které společnost oceňuje
zejména. Na prvním místě jsou to bezúplatná plnění (dary), které daňový poplatník poskytl
obcím, krajům nebo organizačním složkám státu. Dále jsou to ty, které dikci zákona naplňují
charakterem účelu. Tedy ty, které byly použity na charitativní, sociální, zdravotnické nebo
ekologické účely, dále pro účely vědy a výzkumu, vzdělání, apod. Předpokladem možnosti o
takový dar úspěšně snížit základ daně je, aby tento dar buď přesáhl 2 % základu daně, anebo aby
dosahoval částky alespoň jeden tisíc Kč.
Dalším takovým daňově zvýhodněným počinem je poskytnutí bezúplatného plnění na
financování odstraňování následků živelní pohromy. Místní působnost tohoto plnění je v tomto
případě rozšířena na živelní pohromy na území kteréhokoliv z členských států EU nebo EHP. A
takový poplatník si může odečíst z daňového základu částku až do výše 15 % základu daně.
Poslední množinou jsou daňoví poplatníci, kteří jsou dobrovolnými dárci krve nebo
orgánu. Zákon specifikuje podmínky a konkrétní výše možnosti odpočtu od základu daně pro ten
který případ.
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6.3.3.4.2. Úroky ze stavebního spoření a hypotečního úvěru
„Daňová úleva v oblasti bydlení, která je určena pro občany, kteří se rozhodli řešit svou
bytovou situaci sami pomocí úvěru, byla zavedena do našeho právního řádu již počínaje
zdaňovacím obdobím roku 1998.“ [cit.: Katarína Dobešová, 2004]324 Základ daně může daňový
poplatník snížit o úroky zaplacené ve zdaňovacím období, za které podává přiznání k DPFO.
Daňovou úpravu blíže specifikuje § 15 odst. 3., kde zákonodárce zejména uvádí, že tento
úvěr musí být použit na financování bytových potřeb. Tím se rozumí samozřejmě vlastní bytová
potřeba.
V souvislosti s tímto daňovým institutem bych ráda zmínila dva judikáty. První z nich dal
daňovému poplatníkovi (žalobci) za pravdu v tom, že proto, aby se finančně podílel na
rekonstrukci bytu a za tímto účelem si zřídil hypoteční úvěr, není nutné, aby byl zároveň
vlastníkem rekonstruované nemovitosti.325 Daňový poplatník si totiž uplatnil úroky
z hypotečního úvěru, který si zřídil za účelem rekonstrukce bytu, kde celá rodina (on, jeho
manželka a děti) fakticky žila a byla přihlášena k trvalému pobytu. Správce daně však namítal,
že není vlastníkem předmětné nemovitosti. A tak si úroky z hypotečního úvěru uplatnit nemůže
on, nýbrž toliko jeho manželka, která je výlučným vlastníkem nemovitosti. Soud dal však
žalobci za pravdu, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému, tedy správci daně,
k dalšímu řízení.
Druhý judikát se zabývá definicí hypotéčního úvěru. Aby byl totiž úvěr úvěrem
hypotečním, musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, na jehož koupi nebo
rekonstrukci byl zřízen, případně k nemovitosti jiné. Tento úvěr však musí být zástavním právem
zajištěn současně se vznikem úvěru samotného. Zástavní právo žalobkyně, která se domáhala
soudního přezkoumání rozhodnutí správce daně, totiž úvěr nejprve zajistila kapitálovým
životním pojištěním a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti došlo až s odstupem několika

324

DOBEŠOVÁ, Katarína. Úroky z úvěrů hypotečního a ze stavebního spoření jako nezdanitelná část základu daně.
Praha: ASPI, 2004. Mzdy & personalistika v praxi. ISBN 80-86395-83-9. s. 10.
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.12.2004, sp. zn. 28 Ca 609/2002. Zdroj: ERBSOVÁ,
Hana. Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů. Praha: ASPI, 2006. Přehledy judikatury (ASPI). ISBN 80-7357168-4. s. 52-53.
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dnů. Soud proto žalobu daňové poplatnice zamítl jako nedůvodnou a dal za pravdu správci
daně.326

6.3.3.4.3. Příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
Stejně jako úroky z hypotečního úvěru lze od základu daně odečíst příspěvek na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, a to
v celkovém úhrnu maximálně do výše 24 tisíc za zdaňovací období. 327 Tato právní úprava je
aktuální počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017. Do té doby bylo možné uplatnit odčitatelnou
položku v poloviční maximální možné výši, tedy 12 tisíc.328

6.3.3.4.4. Soukromé životní pojištění
Stejným způsobem lze uplatnit daňovou úlevu i na životní pojištění329. Maximální částka, kterou
si může daňový poplatník uplatnit, je shodná, tedy 24 tisíc za zdaňovací období. Podmínkou ale
je, aby smlouva byla uzavřena alespoň na dobu, než daňový poplatník dovrší věku 60 let a
zároveň nesmí být peníze vyplaceny dříve, a to ani částečně. Navíc musí být ve smlouvě
sjednána výplata pojistného nejdříve po 60 kalendářních měsících.330

6.3.3.4.5. Členské příspěvky odborové organizaci
Položkou odčitatelnou od základu daně jsou též členské příspěvky zaplacené odborové
organizaci. Maximální výše částky, kterou lze takto uplatnit, je však zákonem limitována na
1,5% z celkového zdanitelného příjmu podle § 6. Z toho vyplývá, že toto ustanovení se bude
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21.03.2002, sp. zn. 38 Ca 213/2001. Zdroj: ERBSOVÁ,
Hana. Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů. Praha: ASPI, 2006. Přehledy judikatury (ASPI). ISBN 80-7357168-4. s. 53-55.
327
Viz § 15 odst. 5 ZoDP.
328
Srov. § 15 odst. 5 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění účinném k 01.01.2016.
329
Viz § 15 odst. 6 ZoDP.
330
E15 FinExpert.cz [online]. Czech news center a.s. ©2001-2019 [cit. 04.05.2019]. Dostupné z:
https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/zivotni-pojisteni-a-dane-kolik-usetrite-diky-odpoctu-podivejte-se-napriklady-1353805.
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týkat toliko zaměstnanců, což je logické. Podnikatel ani příležitostný daňový poplatník se jen
těžko bude sdružovat v odborové organizaci.
Zajímavostí však je, že členské příspěvky zaplacené daňovým poplatníkem profesní
komoře jsou toliko uznatelným daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. d). Členské příspěvky
ještě zákon omezuje na tyto níže uvedené:
-

pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů (např. ČAK);

-

pokud je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu
činnosti;

-

v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání
nebo výkonu činnosti, si výdaj (náklad) uplatní tento zaměstnavatel;

-

členský příspěvek organizaci zaměstnavatelů;

-

členský příspěvek Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákonodárce nemyslel např. na účetní, kteří se mohou

sdružovat v Komoře certifikovaných účetních. Toto sdružování je ale dobrovolné, zákon členství
neukládá a i bez něj účetní mohou vykonávat svou práci a tedy provozovat podnikání. V tomto
směru je zákon poněkud nespravedlivý.331
Domnívám se, že je toto zákonné ustanovení tedy nestaví daňové subjekty na roveň, když
jedněm daňový odpočet umožňuje a druhým nikoliv. Tím, že zákonodárce členský příspěvek
v odborové organizaci považuje za odčitatelnou položku a umožňuje tak daňovému poplatníkovi
snížit základ daně, znevýhodňuje ty, kteří se v odborových organizacích nesdružují. A to nejen
ty, kteří tak nečiní z logiky věci, tedy podnikatele, nýbrž i ty zaměstnance, kteří být organizováni
v odborech prostě nechtějí.

6.3.3.4.6. Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
Toto ustanovení se nevztahuje na zvyšování vzdělání obecně, jak by se na první pohled mohlo
zdát. Týká se především zkoušek profesních kvalifikací332, které ale musí být úspěšně zakončeny
a daňový poplatník musí získat osvědčení nebo certifikát.333
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Portál Pohoda [online]. Stormware s.r.o. ©2012 [cit. 04.05.2019]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/daneucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/clenske-prispevky/.
332
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.
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6.3.4. Slevy na dani
Sleva na dani se na rozdíl od odčitatelných položek aplikuje nikoliv jako odečet ze
základu daně, tedy nikoliv před výpočtem daně samotné, nýbrž jako odpočet od již vypočtené
daně v patnáctiprocentní sazbě.
Slevy na dani jsou v zákoně vymezeny v § 35 a násl. Některá zákonná ustanovení jsou
společná jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Ustanovení § 35ba, 35bb a 35c jsou však
koncipována toliko pro osoby fyzické. Z podstaty věci právnická osoba nemůže uplatnit slevu na
daňového poplatníka, natož slevu za umístění dítěte nebo daňové zvýhodnění na něj.

6.3.4.1. Sleva na daňového poplatníka a na manžela
Aktuální právní úprava přiznává každému daňovému poplatníkovi základní slevu ve výši
24.840 Kč.334 Tato sleva je uplatnitelná pro každou fyzickou osobu bez ohledu na požadavek
splnění dalších zákonných podmínek.
Slevu na manžela (manželku) ve stejné výši si lze uplatnit, pokud např. nemá vlastní
příjem za zdaňovací období přesahující 68 tisíc Kč335. Podmínkou je, že žije ve společné
domácnosti s daňovým poplatníkem. V případě, že je manžel nebo manželka invalidní (vlastní
průkaz ZTP/P), tato sleva se zvyšuje na dvojnásobek.336
Na stole je ale návrh poslanců na zvýšení této základní slevy na daňového poplatníka i na
manžela ze současné částky na 30 tisíc Kč.337 A pro pořádek je nutné doplnit, že manželem se
rozumí i registrovaný partner338 podle Zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Finance.cz [online]. Mladá fronta a.s. ©2019 [cit. 04.05.2019]. Dostupné z: https://www.finance.cz/506792uhrada-za-zkousky-danove-priznani/.
334
Viz § 35ba odst. 1 písm. a) ZoDP.
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Vlastní příjem manžela je definován v Pokynu GFŘ D-22.
336
Viz § 35ba odst. 1 písm. b) ZoDP.
337
Nové ASPI/Wolters Kluwer. Monitor legislativního procesu Aspi. [online]. Wolters Kluwer ©2019 [cit.
04.05.2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/lp/2508.
338
Viz § 21e odst. 3 ZoDP.
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6.3.4.2. Slevy na invaliditu
Slevu si daňový poplatník za splnění zákonných podmínek může uplatnit nejen na
invalidního manžela (manželku), ale i jemu samotnému zákon přiznává základní slevu ve výši
2.520 Kč339, nebo rozšířenou slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5.040 Kč340. V případě, že je
daňový poplatník sám držitelem průkazu ZTP/P, zákon mu přiznává slevu na dani ve výši 16.140
Kč.341

6.3.4.3. Sleva na studenta
Tento druh slevy uplatní toliko daňoví poplatníci, kteří mají status studenta. To znamená,
že se soustavně připravují na budoucí povolání a doposud nedovršili věku 26 let. V případě
studia doktorského studijního programu, které je realizováno prezenční formou, se tato věková
hranice posouvá až na 28 let.342

6.3.4.4. Sleva za umístění dítěte
Výše této slevy odpovídá výši výdajů poplatníkem skutečně vynaložených za umístění
dítěte do předškolního zařízení, které je blíže specifikováno v § 35bb odst. 6. Tato sleva
představuje tzv. „školkovné“. Nelze tedy uplatnit výdaje na dopravu do zařízení, příp. stravné
v tomto zařízení, ani výdaje na zájmové aktivity dítěte.
Maximální částka, do které lze slevu uplatnit, je ohraničena výší minimální mzdy za
každé vyživované dítě343. Pro zdaňovací období roku 2018 je to tedy 12.200 Kč. S ohledem na
zvýšení minimální mzdy od 01.01.2019 bude tato částka zvýšena na 13.350 Kč. A tuto slevu lze
uplatnit jen do výše daňové povinnosti poplatníka.

339

Viz § 35ba odst. 1 písm. c) tamtéž.
Viz § 35ba odst. 1 písm. d) tamtéž.
341
Viz § 35ba odst. 1 písm. e) tamtéž.
342
Viz § 35ba odst. 1 písm. f) ZoDP.
343
Viz § 35bb odst. 4 tamtéž.
340
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Podmínkou vzniku nároku na slevu je skutečnost, že dítě a rodič žijí ve společně
hospodařící domácnosti. A pokud má prarodič vlastního vnuka nebo vnuka druhého manžela
v péči, která nahrazuje péči rodičovskou, vzniká mu též nárok na uplatnění této daňové slevy.344

6.3.4.5. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Podstata termínu vyživované dítě je zákonodárcem upravena v § 35c odst. 6, kde
nalezneme taxativní výčet všech podmínek, kterým je definováno. Mezi základní aspekty patří
věk dítěte. Musí být buď nezletilé, nebo zletilé (max. však do věku 26 let). V tom případě musí
být kumulativně zároveň s věkem splněna podmínka, že se soustavně připravuje na budoucí
povolání, nebo se nemůže takto připravovat ani vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci
nebo úrazu, nebo není schopno se živit pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
Další podmínkou je vztah dítěte k daňovému poplatníkovi, který si slevu na něj uplatňuje.
V zásadě se jedná o děti vlastní, osvojence, děti v pěstounské péči (příp. i ty, které z důvodu
nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči již nejsou) a děti druhého manžela.
Zákonodárce i v tomto případě myslel na prarodiče, kteří si toto zvýhodnění mohou uplatnit
namísto rodičů, jejichž příjmy nedosahují takové výše, aby si mohli slevu uplatnit. V tomto
případě se možnost vztahuje opět na vnuky vlastní i na vnuky druhého manžela.
Základní podmínkou je i skutečnost, že dítě žije ve společně hospodařící domácnosti
s daňovým poplatníkem, který daňové zvýhodnění uplatňuje. Nicméně dočasný pobyt dítěte
mimo tuto společně hospodařící domácnost nemá na jeho uplatnění vliv.345
Možnost uplatnění daňového zvýhodnění na děti je limitována výší daňové povinnosti.
Pokud by byla sleva na děti vyšší než vypočtená daňová povinnost, tento rozdíl je daňovým
bonusem a je zastropován částkou 60.300 Kč.346 Tento daňový bonus může daňový poplatník
uplatnit toliko za předpokladu, že měl ve zdaňovacím období příjem zdaňovaný podle § 6 nebo 7
alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.347
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MACHÁČEK, Ivan. Optimalizace daně z příjmů fyzických osob: postupy, jak platit co nejnižší daň. Olomouc:
ANAG, [2019]. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7554-195-6. s. 78-81.
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Viz § 35c odst. 7 ZoDP.
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Viz § 35c odst. 2 a 3 tamtéž.
347
Viz § 35c odst. 4 tamtéž.
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Aktuální právní úprava byla zavedena Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti daní, a zpřísnila podmínky pro vyplácení daňového bonusu, neboť ve
zdaňovacím období roku 2017 se do šestinásobku minimální mzdy započítávaly i příjmy
zdaňované podle § 8 a 9.348
Aktuální výše zvýhodnění pro zdaňovací období roku 2018 je 15.204 Kč na jedno (nebo
první) dítě, 19.404 Kč na druhé dítě a 24.204 Kč na třetí a každé další dítě.

6.3.4.6. Sleva na evidenci tržeb
Zatímco předchozí slevy na dani se týkaly daňových poplatníků samotných a byly
podmíněny okolnostmi zdravotního a rodinného charakteru, sleva na evidenci tržeb nemá
s těmito statusovými okolnostmi společného vůbec nic.
Byla do zákona vtělena společně se zavedením Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
a jejím smyslem je daňovým poplatníkům alespoň částečně kompenzovat výdaje (náklady) na
pořízení zařízení a softwaru, které jsou pro provozování evidence tržeb nezbytné. Z výše
uvedeného vyplývá, že uplatnit si ji může toliko OSVČ, tedy daňový poplatník danící své příjmy
podle § 7.
Sleva je vyjádřena fixní hodnotou v částce 5 tisíc Kč a její uplatnění je definováno
poněkud krkolomnou matematickou konstrukcí: „Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši
kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na
poplatníka.“349
Jedná se navíc o jednorázovou záležitost, neboť každý daňový poplatník si ji může
uplatnit jen jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, kterou mu
zákon evidovat ukládá.350
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MACHÁČEK, Ivan. Optimalizace daně z příjmů fyzických osob: postupy, jak platit co nejnižší daň. Olomouc:
ANAG, [2019]. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7554-195-6. s. 90-91.
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Viz § 35bc odst. 1 in fine ZoDP.
350
Viz § 35bc odst. 2 tamtéž.
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6.3.4.7. Sleva na dani společná pro fyzické a právnické osoby
Tato daňová úleva se týká toliko podnikajících osob, a to jak fyzických (OSVČ), tak
právnických, a to jen těch, které mají zaměstnance. Sleva se totiž váže na zaměstnance se
zdravotním postižením a jejím smyslem je motivovat zaměstnavatele takové zaměstnance
zaměstnávat.
Další možnost jak snížit samotnou daň se týká úzkého okruhu daňových poplatníků, a to
těch, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu.351
Jelikož se jedná skutečně o okrajovou záležitost, není cílem mé práce se touto slevou podrobně
zabývat.

351

Viz § 35a tamtéž.
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Závěr
K obsahové stránce jednotlivých ustanovení jsem se zmiňovala ve své práci průběžně.
Mám-li své postřehy a názory shrnout, ráda bych zmínila následující:
Kalouskovo solidární zvýšení daně dle § 16a, které se do právního předpisu dostalo za
Nečasovy vlády, mělo mít dle mého názoru dočasný charakter na dobu překlenutí následků
celosvětové ekonomické krize. To, že jej v důsledku zákonné změny provedené za Sobotkovy
vlády máme v ZoDP dodnes a prakticky na dobu neurčitou, podle mě nemá opodstatnění. A
současná vláda Andreje Babiše jej navzdory ekonomickému růstu v zákoně udržuje, neboť jím
kompenzuje populistické výdaje ze státního rozpočtu.
Na populistické rozmary této vlády ale výběr solidárního zvýšení daně zjevně nestačí,
proto ministryně Schillerová hledá další a další zdroje. Některé legislativní návrhy i dosud
nerealizované nápady jsem uvedla napříč prací. Nejnovějším z nich je zastropování osvobození
příjmu z výher z hazardních her, které jsou doposud osvobozeným příjmem bez limitu podle §
10 odst. 3 písm. b) body 2., 3., 4. Domnívám se, že smyslem tohoto návrhu je necílit na
konkrétní daňový subjekt. Hráč, tedy potenciální výherce, tedy potenciální daňový subjekt,
nemůže předjímat, zdali vyhraje či nikoliv, tudíž předmětem zdanění je čistě hypotetický příjem
nekonkrétní skupiny daňových subjektů. Návrh má navíc řadu praktických trhlin.
Vláda uvažovala i o zvýšení zdanění bank a pojišťoven nebo zavedení tzv. „digitální
daně“. Nelze ponechat bez povšimnutí, že všechny tyto návrhy míří na velké korporace nebo
nekonkrétního daňového poplatníka. Podle mého názoru je to jen další, řekněme sekundární,
populismus, neboť žádný z těchto daňových subjektů není potenciálním voličem.
Zdanění církevních restitučních náhrad již legislativním procesem prošlo, a přestože se
přímo netýká DPFO, zmiňuji jej z důvodu následků, jaké pro náš právní řád má. Domnívám se
totiž, že s ohledem na existenci platného ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) bod 1. a 2. je toto
zdanění diskriminační, neboť, jak jsem již uvedla v příslušné kapitole, pro ostatní daňové
subjekty zůstává toto plnění v osvobozeném režimu. Navíc je to zásah do právní jistoty. Jednalo
se jednoznačně o účelové a předem domluvené rozhodnutí s cílem udržet politického partnera
v koalici. Jedná se totiž o návrh poslanců KSČM a vláda již dopředu počítala s tím, že proti
právnímu předpisu bude podána ústavní stížnost právě ve smyslu retroaktivity.
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Jsem toho názoru, že legislativních návrhů v daňové oblasti je bytostný nadbytek. A
možná i v důsledku internetové dostupnosti informací pro každý potenciální daňový subjekt se o
nich společnost dozvídá dřív, než by měly být veřejně známy, neboť mnoho z nich není
způsobilých prosadit se v legislativním procesu, natož je uvést v platnost a účinnost. Tato situace
rozhodně nepřispívá k upevnění právní jistoty v našem státě a může být do budoucna příčinou
nižšího zájmu o podnikání.
Velmi nekonkrétně a nejednoznačně formulovaným shledávám zejména ustanovení § 38x
a násl. ohledně prokázání příjmů v souvislosti s nárůstem poplatníkova jmění. Zákonodárce měl
jistě dobrý úmysl a cílem zákonné úpravy352 je nepochybně odhalit daňové úniky a finančně
potrestat daňové poplatníky, kteří některé své příjmy opomněli přiznat a zdanit. Zákon v tomto
znění však správci daně přiznává nedostatečně konkretizované pravomoci a daňovým subjektům
neumožňuje adekvátně se bránit proti jejich případnému překročení či zneužití.
V daňovém právu panuje všeobecně známé pravidlo, že důkazní břemeno leží na straně
daňového poplatníka. V tomto případě ale jeho pozici zhoršuje zjevná retroaktivita zákona,
neboť správce daně může požadovat prokazování nabytí majetku nebo příjmu daleko před
účinnost zmíněného zákonného předpisu. Komora daňových poradců ve své připomínce
k zákonu navíc poukazuje na skutečnost, že fyzické osoby nepodnikatelé nemají zákonnou
povinnost dokumenty prokazující původ jejich majetku archivovat.353
Za přijatelnou lze považovat skutečnost, že správce daně aktivně koná při zjištění
nesrovnalostí v tvrzení daně poplatníkem v rámci standardní daňové kontroly. Zde ale nastává
diametrálně odlišná situace, neboť výzvu je správce daně oprávněn daňovému poplatníkovi
zaslat i samostatně na podkladě jiných svých postupů nebo neformalizovaných zjištění.354 Zákon
mu totiž dává možnost provádět místní šetření nebo opatřovat si vysvětlení třetích osob toliko na
základě důvodných pochybností.
Z důvodové zprávy vyplývá, že k vydání výzvy správcem daně postačí indicie a
informace vyvolávající na straně správce daně důvodné pochybnosti. Důvodová zpráva se sice
opírá o zajištění souladu se zásadami výběru daní, vyjádřenými v jiných daňových předpisech,
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zejména v daňovém řádu, podle mého názoru však tyto obecné principy nejsou dostatečnou
zárukou a mohou vést ke zbytečným a neopodstatněným řízením.
Mám-li hodnotit přehlednost a strukturu odčitatelných položek a daňových slev,
docházím k závěru, že orientovat se v možnostech jejich uplatnitelnosti je rozhodně
komplikované. Některé položky jsou uplatnitelné toliko fyzickými osobami a některé jsou
společné pro osoby fyzické i právnické. Některým je věnován až překvapivě velký prostor. Např.
podpora výzkumu a vývoje je koncipována v pěti paragrafech (§ 34a – 34e) a ze samotného
znění zákona není patrné, co se vlastně za výzkum a vývoj považuje.
Dle mého názoru zákon mnohdy zvýhodňuje zaměstnance před podnikateli. A to nejen
výčtem možností jak daňový základ či samotnou daň snížit, nýbrž i jasným a srozumitelným
výkladem v případě zaměstnaneckých bonusů v § 6 odst. 9 oproti nejednoznačnému vymezení
daňově uplatnitelných výdajů (nákladů) v § 24. A je na místě připomenout, že i výčet výdajů
(nákladů), které nelze daňově uznat, je též demonstrativní. V § 25 tudíž nalezneme toliko
příklady z neuzavřené množiny možností.
Dřívější právní úprava ve srovnání s aktuálním stavem přiznávala podnikatelům mnohem
více dílčích položek, které mohly daňový základ snížit. Například výdaje (náklady) na
občerstvení nebo reprezentaci dnes uplatnit nelze355 a daňový subjekt je tak musí zaplatit ze
zdaněného příjmu. Tento trend navíc pokračuje, neboť poslední legislativní nápad ČSSD spočívá
v zastropování hodnoty automobilu, který si podnikatel může daňově uplatnit, na 900 tisíc Kč.356
V těchto návrzích spatřuji opět záměr levicových stran zhoršit postavení podnikatele jakožto
daňového poplatníka a považuji jej za projev daňové nespravedlnosti.
Odvody na sociálním zabezpečení též nejsou nákladovou položkou357, zatímco např. ve
Francii daňově uznatelné jsou. Francie má ale také úplně jinou koncepci DPFO, neboť daňovým
subjektem je tzv. „fiskální domácnost“. To znamená, že příjmy všech výdělečně činných
rodinných příslušníků se zdaňují společně. Koncepce daňové optimalizace je tak naprosto
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odlišná (např. prémie za zaměstnání pro domácnost s nízkým příjmem, jejíž alespoň jeden člen je
zaměstnaný).358
Možností uplatnit některé dílčí odčitatelné položky by se však náš ZoDP Francií
inspirovat mohl. Například výdaje spojené s péčí o děti, výdaje na pomoc v domácnosti nebo na
školné dětí zvyšují rozpočet nejedné rodině i v České republice, a to zejména vlivem neustále se
zvyšující životní úrovně.
Zdanění příjmů ve Francii je podle mého názoru však dosti komplikované, nehledě na
skutečnost, že daňová sazba je progresivně klouzavá, což samo o sobě ztěžuje výpočet daně
samotné. Sazba lineární je pro daňového poplatníka jasná a jednoduchá na výpočet. Navíc je
podle mého názoru spravedlivější, neboť daňový subjekt s vyšším příjmem odvede státu vyšší
daň tak jako tak.
Domnívám se však, že lze spatřovat prostor ve zjednodušení procesu výpočtu daně pro
malé podnikatele. Paušální daň, jak je dnes v zákoně koncipována, podléhá administrativně
složitému procesu, a je snadno zaměnitelná s tzv. „daňovým paušálem“. V tomto ohledu bychom
se mohli inspirovat např. v Tunisku, kde je paušální daň stanovena jednoznačně ve fixní výši při
dosažení určitého obratu, přestože jsou daňové povinnosti každoročně upřesňovány aktuálním
zákonem pro příslušné daňové období, tzv. „Loi de finance“.359 Tuto neevropskou zemi, jejíž
ekonomika rozhodně nedosahuje úrovně vyspělých kapitalistických lídrů, jakým je například
výše zmíněná Francie, jsem vybrala záměrně, neboť jsem chtěla demonstrativně ukázat, že
zdaňování drobných daňových subjektů se dá realizovat naprosto jednoduše a že i zde již
proběhla daňová reforma.
Výběrem daní jsem se ve své práci sice nezabývala vůbec, nicméně se domnívám, že
současný systém přiznávání odčitatelných položek, slev na dani a daňového bonusu není
z hlediska potřeby neustálého hledání zdrojů příjmů do státního rozpočtu úplně ideální.
V souladu s aktuální právní úpravou jsou totiž daňové slevy a odčitatelné položky od základu
daně uplatňovány automaticky bez ohledu na případné nedoplatky a dluhy daňového poplatníka
358
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vůči státu. Stát sice má možnost je vymáhat prostřednictvím daňové exekuce a hojně jí využívá,
přesto se domnívám, že v tomto ohledu je pro zlepšení procesu výběru DPFO jistý prostor.
Pokud by se podařilo již při uplatňování daňových slev a bonusů, tedy při samotném podání
daňového přiznání, státu dlužící daňové subjekty identifikovat, mohl by si stát pohledávku
započíst, čímž by došlo k eliminaci exekucí nebo alespoň ke snížení nákladů na ně.
Po detailním prostudování naší aktuální právní úpravy a jejího vývoje jsem došla
ke zjištění, že zákon, který zdanění fyzických osob upravuje zejména, je absolutně nepřehledný.
Jednotlivá ustanovení, která bylo nutno v daném čase upravovat dáváním do souladu
s aktuálními požadavky v souvislosti s vývojem společnosti, jsou do zákonné úpravy vtělovány
dodáváním dalších a dalších paragrafů do pasáží, kam podle zákonodárce dost možná bylo
nejvhodnější je umístit.
Je třeba si však uvědomit, že ustanovení do zákona vzhledem k dlouhé době, po kterou se
právní předpis novelizuje, dopracovával pokaždé jiný autor, což má za následek, že vhodnost
tohoto umístění má nejen subjektivní charakter, navíc použitá terminologie se různí. Jak jsem již
zmínila, např. odčitatelné položky jsou v § 15 a 34 nazývány odlišně, přitom se v podstatě jedná
o totéž. Stejně tak je různá terminologie používána k nazývání daňového subjektu. Zatímco
v úvodu předpisu je vymezen toliko daňový poplatník, případně daňový rezident a nerezident,
termín daňový subjekt není v úvodních ustanoveních použit vůbec.
Pro daňové poplatníky se tak zákonný předpis stává složitým a nepřehledným. A mají-li
svoje daňové zájmy chránit skutečně dobře a v souladu se zákonem, je nezbytností se v právním
předpise přehledně orientovat a jednotlivá zákonná ustanovení vykládat správně, jednoznačně a
v právním kontextu. V důsledku těchto nedostatků v aktuálně platné právní úpravě jim nezbývá
než si najímat finanční a daňové poradce, čímž jim vznikají další výdaje (náklady). Pokud by byl
předpis kompletně přepracován, domnívám se, že by mohlo snáze dojít ke sjednocení
terminologie, což by usnadnilo orientaci v daňovém předpise a jeho jednoznačnější výklad.
Vezmeme-li v úvahu, že zákon by měl sloužit zejména občanům, neboť právě ti by se
měli řídit zásadami „Viligantibus iura“ (tj. Právo přeje bdělým) a „ Ignorantia iuris non
excusat“ (tj. Neznalost zákona neomlouvá), měli by to být právě oni, kdož by jej měli primárně
chápat. Tato aktuální právní úprava však dle mého názoru výše uvedený požadavek na
srozumitelnost absolutně nesplňuje. Proto se domnívám, že Zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, by si zasloužil skutečnou a komplexní novelu.
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Seznam použitých zkratek
ČAK

Česká advokátní komora

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

DPFO

daň z příjmu fyzických osob

DPH

daň z přidané hodnoty

DPPO

daň z příjmu právnických osob

DzNNV

daň z nabytí nemovitých věcí

GFŘ

Generální finanční ředitelství

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

SRO

společnost s ručením omezeným

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

VOS

veřejná obchodní společnost

ZoDP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZOS

Zákonné opatření Senátu
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Abstrakt
Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na osvobozená plnění a možnosti snížení daně
Diplomová práce se zabývá problematikou daně z příjmu fyzických osob. Zaměřena je
zejména na možnosti snížení daně nebo daňového základu a na osvobozená plnění. Práce je
členěna do šesti kapitol. Od obecného pojetí daní přes historický daňový exkurs je první kapitola
završena charakteristikou daňového práva.
Druhou kapitolu autorka věnovala dani z příjmu, zejména pak její charakteristice a
zákonné úpravě. Právní úprava daní z příjmů je aktuálně obsažena v jediném zákoně, a to v
Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nebylo tomu ale tak vždy, a proto je žádoucí zmínit i
zákonnou úpravu předchozí, která byla naopak značně roztříštěná. Vzhledem k tomu, že výše
zmíněný zákon je účinný již téměř třicet let, prošel mnohými právními úpravami většího či
menšího rozsahu. Autorka je zmiňuje napříč prací v souvislosti s konkrétní problematikou,
případně pro srovnání se starší právní úpravou.
Kapitola třetí se týká teoretického pohledu na daně. Autorka se zde zabývá jak
vlastnostmi daní v obecné rovině, tak i vlastnostmi daně z příjmu. V této části práce je pojednáno
i o rozpočtovém určení daní, neboť jednou z vlastností daní je jejich odvod do státního rozpočtu.
Neméně teoretická je i čtvrtá kapitola, neboť se zabývá funkcemi daní.
Konstrukční prvky daně jsou tématem páté kapitoly, v níž se autorka věnuje jednotlivým
prvkům a srovnává názory různých autorů na jejich členění. Vychází z nejčastěji se
vyskytujícího názoru, a tedy, že mezi konstrukční prvky daně obecně patří subjekt, objekt,
daňový základ a sazba daně. Do podkapitoly „5.3. Základ daně“ jsou zařazeny jednak tzv.
„Výdaje uplatněné paušálem“ a „Daň stanovená paušální částkou“, neboť zde se jedná o
specifické stanovení daňového základu či daně samotné.
Nosným pilířem práce je šestá kapitola, kde se autorka detailně zaobírá jednotlivými
možnostmi jak snížit daňový základ či daň samotnou, a to jak v hmotněprávním, tak
procesněprávním ohledu, a plněními, které jsou od daně osvobozeny. Vzhledem k tomu, že
zákon je mnohokrát novelizován, v důsledku čehož je dosti nepřehledný, bylo nutné jednotlivé
instituty nejprve rozdělit do podkapitol, v jejichž obsahu se jim autorka podrobně věnuje. Pro
ilustraci, případně pro srovnání s předchozí právní úpravou, autorka zmiňuje konkrétní případy
či judikaturu.
V závěru práce autorka hodnotí aktuální právní úpravu, apeluje na její nepřehlednost
v důsledku častých legislativních změn. Pro ilustraci a případnou zákonodárnou inspiraci je
vnitrostátní právní úprava konkrétních daňových institutů srovnávána se zahraniční nebo starší
českou právní úpravou. Autorka ve své práci dochází k nutnosti provedení komplexní novely
právní úpravy daní z příjmů a poukazuje na populistické návrhy a politická rozhodnutí vedení
tohoto státu, které nepřispívají k právní jistotě daňových subjektů, odrazují podnikatele od
podnikání a v neposlední řadě činí podnikatelské a daňové prostředí méně atraktivním pro
zahraniční investory.
Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, Daňová optimalizace, Osvobozená plnění
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Abstract
Personal income tax with the focus on tax exemptions and possibilities of tax reductions
This thesis deals with the problematics of the personal income tax. The focus of this
thesis is on possibilities of reductions of the tax or the tax base and on tax exemptions. The thesis
is divided into six chapters. The first chapter explains the general concept of taxes, the history of
taxes and the characteristics of the tax law.
The author devoted the second chapter to the income tax, especially to its characteristics
and its statutory regulation. Nowadays all regulation of the personal income tax is contained in
one act, Act no. 586/1992 Coll., Income Tax Act. However, in the past the situation was
different and therefore it is necessary to mention also the previous regulation, which was
scattered into several acts and other legal regulations. The present Income Tax Act has been
valid and effective for almost thirty years and it has been amended to a greater or smaller degree
several times. The author mentions these amendments in connection with particular issues
throughout the whole thesis in order to compare the present and the previous regulation.
The third chapter deals with the theoretical view of taxes. The author writes about the
characteristics of taxes in general and also about the special characteristics of the personal
income tax. This part of the thesis explores also the budgetary allocation of taxes because one of
the features of taxes is that they are paid to the state budget. The fourth chapter is theoretical as
well because it deals with functions of taxes.
The topic of the fifth chapter are the structural components of a tax. The author devoted
this chapter to the particular structural components of taxes and she compares views of various
authors on their classification. The author based her analysis on the most frequent opinion that
the structural components of the taxes contain: the taxpayer, the subject matter of the tax, the tax
base and the tax rate. The subchapter „5.3 The tax base“ includes both the so called „The
expenses taxed in a lump-sum amount” and „The tax set by a lump-sum amount” because it is a
specific form of setting the tax base or the tax itself.
The pivotal part of the thesis is the sixth chapter where the author analyses in detail each
possibility how to reduce the tax base or the tax itself. This analysis explores the possibilities
from the procedural and substantive law point of view and from the point of view of
performances which are exempted from taxation. Due to the fact that the Act has been amended
several times, which has made it cluttered, it was necessary first to divide all institutes into
subchapters, where the author described and analysed these institutes in detail. The author
mentions particular cases or quotes judicial decisions and practice of the courts to elucidate the
institutes or to compare them with the previous statutory regulation.
In the final part of the thesis the author considers the present statutory regulation and she
highlights its unorganized and unclear structure, which is the outcome of frequent amendments.
The Czech statutory regulation of tax institutes is compared with the foreign regulation or with
the previous Czech one to provide examples or inspiration for a potential statutory improvement.
The author sums up that it is necessary to make a comprehensive amendment of the current
legislation concerning the personal income taxes and she mentions populistic proposals and
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political decisions of the government of the Czech Republic, which add to legal uncertainty of
taxpayers, discourage entrepreneurs from undertaking business and last but not least drive away
potential foreign investors.
Keywords: Personal income tax, Tax optimisation, Tax exemptions
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