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1. Úvod 

 

V dnešní době jsou daně důležitým nástrojem hospodářské politiky státu a 

očekává se, že budou mít i jiný účel, než „jen“ naplnění veřejných rozpočtů finančními 

prostředky. Mimo výše uvedenou tzv. fiskální funkci mají moderní daně i funkci 

alokační, která spočívá v tezi, že určité statky (veřejné) nelze poskytovat 

prostřednictvím tržního mechanismu. V některých případech selhává trh úplně, zatímco 

jindy jen funguje neefektivně.1 Další z funkcí je funkce redistribuční vycházející z toho, 

že rozdělení důchodů (bohatství) ve společnosti na základě tržních mechanismů bývá 

nespravedlivé a společensky nepřijatelné a daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění 

rozdílů v důchodech obyvatel, a funkci stabilizační, která zajišťuje zmírňování 

cyklických výkyvů v ekonomice2.  

S ohledem na tyto funkce si každý stát vytváří vlastní daňovou soustavu 

obsahující různé druhy daní a jejich sazeb – důvodem množství druhů daní je to, že 

v určitém druhu daně se jednotlivé daňové funkce projevují v odlišné míře než u jiného 

druhu – jejich komplexním nastavením lze reagovat na společenské, politické a 

ekonomické potřeby v daném prostoru a čase. 

Nezbytnou součástí každého moderního daňového systému je osobní důchodová 

daň, u nás nazývaná daň z příjmů fyzických osob. Její konstrukce je složitá, a to 

z několika důvodů. Má zohlednit sociální postavení poplatníků, a tím umožnit 

redistribuci vytvořeného důchodu od osob s vyššími příjmy k osobám s příjmy nižšími. 

Svými konstrukčními prvky má přispět k tomu, aby se poplatník choval v souladu se 

stanovenými prioritami společnosti.3 K tomu se využívá různých daňových úlev, jako 

například osvobození od daně, slevy na dani, daňová zvýhodnění atd.  

Za téma diplomové práce jsem si zvolil část daně z příjmu fyzických osob, a sice 

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – v této kategorii je 

to daň bezpochyby nejvýznamnější, protože má největší podíl na výnosech z daně 

z příjmů fyzických osob (celé tři čtvrtiny výnosu daně z příjmů fyzických osob připadají 

                                                 
 
1 Musgrave, R. A.,  Musgraveová, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Management 
Press, 1994, s. 6. 
2 Kubátová, K., Vítek, L. Daňová politika: teorie a praxe. 1. vydání. Praha: CODEX, 1997, s. 12. 
3 Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém 2008: učebnice daňového práva. 9. aktualizované vydání. 
Praha: VOX, 2008, s. 117. 



 2 

na zálohy na daň sraženou z příjmů ze závislé činnosti) a velká většina lidí své příjmy 

získává právě závislou prací. 

Důvod, proč jsem si pro diplomovou práci zvolil právě tuto část daně z příjmu, 

je čistě pragmatický (odhlédnu-li od toho, že mě tato problematika prostě zajímá). 

Předně bych se v budoucnu rád věnoval finančnímu právu, konkrétněji tedy daňové 

problematice, a navíc je, jak již napověděl předchozí odstavec, zdaňování příjmů ze 

závislých činností a funkčních požitků nejrozšířenějším druhem zdaňování fyzických 

osob, takže jeho dobrá znalost je u začínajícího právníka pro uplatnění v praxi nesporně 

velkou výhodou. 

Právní úprava zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků doznala 

v roce 2007 v rámci reformy veřejných financí, tak jako celý daňový systém, po více 

než 14 letech rozsáhlých koncepčních změn. Cílem (nejen) daňové reformy je, podle 

důvodové zprávy k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů, podpora hospodářského 

růstu formou optimalizace příjmů státního rozpočtu na jedné straně a na druhé straně 

(výdajové) jako zastavení neudržitelného vzestupu finančních prostředků 

vynakládaných téměř ve všech sociálních systémech.  

Nejprve bych rád stručně načrtl podobu současného daňového systému České 

republiky, aby téma bylo zasazeno do širšího rámce, pak osvětlil základní daňové 

pojmy a poté, respektuje systematiku zákona, přikročil k vymezení daně z příjmu 

fyzických osob, jejího předmětu, osvobození od daně z příjmu a základu daně. 

Následovat bude hlavní část práce, a sice úprava zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních požitků se všemi souvisejícími nástroji, jako jsou například daňové 

zvýhodnění na děti, daňové přiznání apod. V závěrečných dvou kapitolách práce se 

budu věnovat komparaci stávající úpravy daní z příjmu fyzických osob a úpravy minulé 

a poté porovnám úpravy těchto daní v České a Slovenské republice.  

Cílem této práce bude podat stručný, avšak ucelený pohled na problematiku 

zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti de lege lata včetně (výše 

zmiňovaného) porovnání se současnou úpravou na Slovensku a předchozí úpravou 

českou a úvahy o platném právním stavu u nás a o možných změnách do budoucna. 
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2. Daň z příjmů fyzických osob obecně 

2.1 Postavení daně z příjmů fyzických osob v daňové soustavě České 

republiky 

Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého subjektu 

k veřejnému sektoru. Je definována jako povinná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba nenávratná, neúčelová, neekvivalentní a pravidelně se opakující 

buď v časových intervalech (například každoroční placení daně z příjmů) nebo při 

stejných okolnostech (např. při každém převodu nemovitosti).4 Neúčelovost spočívá 

v tom, že není předem určeno, na který konkrétní projekt odvedená částka půjde. 

Neekvivalentnost a nenávratnost znamená, že splnění daňové povinnosti nezakládá 

žádný nárok na protiplnění ve výši odpovídající jeho platbě, na rozdíl od poplatků, 

kterými jsou platby sloužící jako částečná úhrada nákladů na činnost veřejných orgánů 

či za poskytnutí určitých oprávnění. 

Souhrn daní ukládaných v daném státě tvoří daňovou soustavu. Podle Karla 

Engliše je konkrétní daňová soustava výslednicí politických sil různých skupin 

ideových a zájmových5.  

Současná daňová soustava České republiky byla založena zákonem č. 212/1992 

Sb., o soustavě daní, který nabyl účinnosti 1.1.1993. Byl zrušen zákonem č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních. I tak je právní úprava soustavy daní v České republice 

v souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod – nezáleží totiž na tom, zda 

je obsažena v jednom nebo ve vícero zákonech – ústavní soud v nálezu II.ÚS 644/02 

konstatuje: „Aby zdanění bylo ústavně konformní, musí se opírat o zákon. Jiné 

hmotněprávní podmínky ústavní právo nepředepisuje.“. Nehledě na to, zákon o soustavě 

daní byl „pouze systémový“, tedy měl nutit zákonodárce k tomu, aby posoudil 

konzistentnost a vnitřní provázanost celé daňové soustavy a její působení jako celku 

dříve, než rozhodne o zavedení nové daně, zrušení nebo zásadní změně některé 

z platných daní.6 

Podoba dnešní daňové soustavy je tedy tvořena těmito daněmi: 

                                                 
 
4 Op. cit. sub 2,  s. 9. 
5 Karfíková, M. Úloha daňového systému při zajišťování funkcí státu. In Konference vědecká o roli státu 

v transformující se české společnosti. Konference 2001. Praha : Karolinum, 2002, s. 275 
6 Šourek, S., Turek, K., Běhan, P. Nová daňová soustava od 1.1.1993. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 
1993, s. 16. 
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- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební, a to: 

- Daň z minerálních olejů 

- Daň z lihu 

- Daň z piva 

- Daň z vína a meziproduktů 

- Daň z tabákových výrobků 

- Daně z příjmů: 

- Daň z příjmů fyzických osob 

- Daň z příjmů právnických osob 

- Daň z nemovitostí 

- Daň silniční 

- Daň dědická 

- Daň darovací 

- Daň z převodu nemovitostí 

Na základě závazků k ochraně životního prostředí vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii7 byly do daňové soustavy zákonem č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů zavedeny 3 tzv. ekologické (nebo energetické8)daně: 

- Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

- Daň z pevných paliv 

- Daň z elektřiny 

Sporná může být otázka, zda se do daňového systému mají zahrnout i příspěvky 

na sociální zabezpečení (tj. příspěvky na nemocenské a důchodové pojištění a na státní 

politiku zaměstnanosti a příspěvky na zdravotní pojištění). Přikláním se k názoru, že 

ano – nesplňují sice přesně podmínky pro zařazení do kategorie daní, avšak mají 

některé vlastnosti, které je daním velmi přibližují. Mezi daně je především řadí 

povinnost jejich placení, přičemž výše příspěvku určuje převážně výše příjmu, ze 

kterého se platí, podobně jako u daně. Dále jsou to platby povinné, zákonem určené. 

Nedaňový charakter příspěvků je dán tím, že do určitě míry jeho výše závisí na výši 

                                                 
 
7 viz Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, Preambule bod 6, 7. 
8 Op. cit. sub 3, s. 217. 
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plnění, podobně jako u poplatku. Poplatníci mají také tendenci pohlížet na příspěvky na 

sociální zabezpečení jako na daň9 – u zaměstnanců totiž tyto příspěvky strhává a odvádí 

zaměstnavatel stejně jako například zálohy na daň. Příspěvky na sociální zabezpečení 

jsou rovněž uvedeny jako daně v klasifikaci daní OECD. 

Nikoliv z právního, avšak z ekonomického hlediska lze do systému daní zařadit i 

cla. To jsou povinné neúčelové platby směřující do státního rozpočtu, placené 

v důsledku přechodu zboží nebo služeb přes hranice Evropského společenství. Někteří 

autoři považují cla za specifickou daň ze spotřeby10, popř. dávku sui genesis, jejíž 

charakter se blíží nepřímým (zejm. spotřebním) daním, neboť stejně jako nepřímé daně 

se i clo stává součástí dováženého, resp. vyváženého zboží, a vlastně je tak jeho platba 

přenášena na konečného spotřebitele11.  

Daňové příjmy tvořily v roce 2007 téměř 88 % celkových příjmů státního 

rozpočtu. Zajímavým ukazatelem, z něho lze vyčíst, jaké daně určitý stát preferuje, je 

popis takzvaného daňového mixu – udává podíl jednotlivých druhů daní na celkovém 

daňovém výnosu. Trendem je snižování podílu přímých daní v daňových mixech na 

úkor zvyšování podílu daní nepřímých, které mají menší negativní účinky na 

ekonomickou aktivitu. Daňový mix v českém daňovém systému za rok 2007 znázorňuje 

graf12. 

Daňový mix v českém daňovém systému v roce 2007

majetkové daně

1%

spotřební daně

14%
Daň z přidané 

hodnoty

19%

daň z příjmu PO

13%

daň z příjmu FO

12%
sociální pojistné

41%

 
                                                 
 
9 Op. cit. sub 2, s. 10. 
10 Op. cit. sub 3, s. 205. 
11 Bakeš, M. Daně, poplatky a ústavní právo. In Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k jeho 70. 

narozeninám. Praha: Linde, 2004, s. 568. 
12 Zdroj údajů: Český statistický úřad, Statistická ročenka České republiky 2008. 
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2.2 Základní daňové pojmy 

K tomu, aby mohla být daň skutečně vybrána, musí být v daňových zákonech 

stanoveno, kdo má daň odvádět, z čeho se má daň vyměřit, jaká bude její výše, kdy a 

jakým způsobem má být uhrazena apod. To určují jednotlivé konstrukční prvky daní, 

jejichž nastavením je dána i celková složitost daně. Základními stavebními prvky daně 

jsou subjekt daně, objekt (předmět) daně, daňový základ, sazba daně a její splatnost. 

Daňové zákony pracují samozřejmě i s jinými důležitými pojmy, ty budou rovněž 

vysvětleny v této části kapitoly. 

Subjektem daně je osoba, která je podle zákona povinna daň platit. V této 

kategorii rozlišujeme pojmy poplatník a plátce. Poplatníkem je podle §6 odst. 2 zákona 

o správě daní a poplatků osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani – dá se také říci, že daň na poplatníka ekonomicky dopadá, na rozdíl od plátce 

daně, kterým zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“ nebo „ZSDP“) rozumí osobu, která 

pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků 

nebo sraženou poplatníkům. Ne každá daň může mít zároveň poplatníka a plátce (např. 

u daně z přidané hodnoty by bylo zjišťování poplatníků za koupi zboží či služeb 

administrativně velice náročné a nákladné, ne-li nemožné, proto zde figuruje pouze 

plátce, ten odvede za kupující daň, kterou zahrnul do ceny zboží nebo služby.) V jiných 

případech, kdy je vymezen poplatník, je daň z technických důvodů vybírána právě 

prostřednictvím plátce (tzv. srážky daně u zdroje) – to se týká zejména daně z příjmů 

fyzických osob. 

Objektem (předmětem) daně je hospodářská skutečnost, na jejímž základě je 

možné uložit poplatníkovi daňovou povinnost. Může to být příjem (důchod), věc, úkon, 

spotřeba nebo majetek. Předmět rozhoduje také o názvu daně a je východiskem pro 

stanovení základu daně.13 Objekt daně je i důležitým (a přehledným) kritériem dělení 

daní, podle něj rozdělujeme daně na důchodové, daně ze spotřeby, daně majetkové a 

daně z hlavy. 

Zatímco daň z hlavy, která zdaňuje každého poplatníka stejnou částkou, se již 

téměř nepoužívá (charakterem jí odpovídá poplatek za provoz systému shromažďování, 

                                                 
 
13 Bakeš, M., et al. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 194. 
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), tak majetkové 

daně se sice používají, ale ve stávajícím daňovém systému mají doplňkovou funkci. Za 

majetkové daně označujeme daň z nemovitosti a daň dědickou, darovací a daň 

z převodu nemovitosti (někdy nazývané společně jako trojdaň). Daněmi ze spotřeby 

chápeme daně, které postihují nákup služeb nebo zboží pro konečné užití. Mezi nimi 

rozlišujeme daně všeobecné (daně z obratů či prodejů, u nás daň z přidané hodnoty) a 

daně selektivní, tedy vlastní spotřební daně (akcízy) uvalené na konkrétní výrobek. Tyto 

daně jsou označovány také jako daně nepřímé. Výhodou těchto daní je, že jsou méně 

viditelné, jelikož jsou ukryty v konečné ceně, neplatí se dodatečně, a tím pádem i lépe 

akceptované. Koneckonců daňová legislativa zohledňuje rozdíl mezi přímými a 

nepřímými daněmi i terminologicky – u daní přímých je vždy určen poplatník, zatímco 

nepřímé daně se vybírají prostřednictvím plátce. Mimo výše uvedené kategorie stojí u 

nás nově zavedené ekologické daně, které se řadí do skupiny tzv. nápravných daní, 

jejichž účel není primárně fiskální, ale spočívá v omezování existence negativních 

externalit. 

U některých příjmů či věcí zákon stanoví, že tyto nejsou předmětem daně – pak 

hovoříme o vynětí z předmětu daně. Jiné důchody či výrobky naopak předmětem daně 

jsou, ale jsou od daně osvobozeny.  

Peněžně, popřípadě i jinak konkretizovaný předmět daně nazýváme základ 

daně – ten určuje, z čeho se daň vyměřuje, naproti tomu objekt daně poukazuje na 

důvod stanovení daňové povinnosti. Cílem zjišťování základu daně je stanovení celkové 

částky zdanitelného objektu. Základ daně se stanoví podle zákonů o jednotlivých 

daních, může být vyjádřen v peněžních jednotkách (hovoříme o dani valorické), nebo 

v nepeněžních jednotkách14 (tzv. daně specifické, např. u daně z nemovitosti je 

základem určitá plocha, jednotkou jsou tedy metry čtvereční). Ke správnému stanovení 

základu daně je nutno pamatovat na odčitatelné a připočitatelné položky. Odčitatelné 

položky mohou být buď standardní, jakožto absolutně či relativně stanovená částka, 

kterou může uplatnit každý poplatník splňující stanovené podmínky, nebo nestandardní, 

což jsou odpočty částek v prokazatelně vynaložené výši (obvykle jsou možnosti 

nestandardních odpočtů limitovány maximální částkou). 

                                                 
 
14 Op. cit. sub 10, s. 194. 
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Máme-li zjištěný daňový základ, stanovíme daň pomocí určitého algoritmu - 

sazby daně15. Podle základního kritéria pro dělení druhů sazeb daně, kterým je typ 

základu daně, se sazby dělí na pevné a poměrné. Pevná sazba je taková sazba, která je 

určena statickou částkou bez ohledu na hodnotové vyjádření daňového základu (tzn. 

pokud je základ specifický), např. u daně z vína a meziproduktů se stanoví daň 2 340 

Kč za 1 hl šumivého vína. Poměrná sazba se užívá tam, kde je hodnotový základ daně. 

Sazba udává určitý podíl, zpravidla procentní, ze základu daně. Sazba může být ve 

vztahu k základu daně buď proporcionální (lineární) nebo progresivní (popř. 

degresivní). U lineární sazby roste daň s růstem základu přímo úměrně, tedy z jakkoliv 

vysokého základu se platí stejné procento daně. Výhodou této sazby je jednoduchost 

výpočtu. Pokud s rostoucím základem rostou i procenta sazby, jde o daňovou sazbu 

progresivní. Jestliže naopak s rostoucím základem daně se procenta sazby snižují, jde o 

sazbu degresivní.  

Progresivní daně můžeme ještě rozdělit na sazby progresivně stupňovité a na 

progresivně klouzavé. Stupňovitě progresivní daň se již téměř nepoužívá, protože při 

přechodu z jednoho daňového pásma do druhého dochází k citelnému zvýšení daní – to 

je způsobeno tím, že při dosažení základu daně spadajícího do dalšího daňového pásma, 

se zvýšená sazba daně uplatní na celý základ daně. To by v určitém momentu 

odrazovalo poplatníka od další ekonomické aktivity, což je nežádoucí. Proto se používá 

sazeb progresivně klouzavých, u kterých se vyšší sazbou zdaňuje jen část základu daně, 

která přesahuje hranici pro nižší daňovou sazbu. Příklad progresivně stupňovité a 

progresivně lineární sazby uvádím v tabulce. 

 

Příklad progresivně stupňovité sazby (teoretický) 

Základ daně Sazba daně 

do 10 000 Kč 10 % 

do 30 000 Kč 20 % 

nad 30 000 Kč 30 % 

 

 

                                                 
 
15 Kubátová, K.., et al. Moderní průvodce daňovým systémem. 1. vydání. Praha: Grada, 1994, s. 34. 
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Příklad progresivně klouzavé sazby (u daně z příjmů fyzických osob v roce 2007) 

Základ daně 

od Kč do Kč 
Daň Ze základu přesahujícího 

0 121 200 12%  

121 200 218 400 15 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

 

Ačkoliv problém spravedlnosti daní nelze zužovat jen na otázku výběru určitého 

typu sazby, dá se zjednodušeně říci, že progresivní daň lépe vyhovuje požadavku na 

spravedlivější daně. Podle teorie oběti totiž pro člověka s vyššími příjmy představuje 

vyšší daň zhruba stejnou oběť, kterou utrpí člověk s nižšími příjmy a s nižšími daněmi. 

Princip, aby každý odváděl daň podle své platební schopnosti a zároveň aby odvedená 

částka představovala stejně intenzivně pociťovanou újmu ze ztráty možnosti 

individuálně rozhodovat o tom, jak naložit s vlastními příjmy, se tu střetává s principem 

užitku, tedy aby podíl každého na společných výdajích odpovídal užitku, který má ze 

společných, tj. veřejných výdajů. Správně nastavená progresivní daň může přispět ke 

konvergenci těchto mnohdy (ne nutně) protikladných principů. Další otázkou je míra 

progrese, daňové sazby by měly být nastaveny tak, aby nedocházelo k útlumu nebo 

přesunům ekonomických aktivit do zahraničí a k daňovým únikům. 

V úvodu zmíněnou reformou veřejných financí došlo i na změnu daňové sazby 

z progresivně klouzavé na proporcionální 15% daň (nepřesně se označuje někdy jako 

tzv. rovná daň). O jejím hodnocení a vhodnosti, i v souvislosti s daňovou spravedlností 

a politikou, se budu zabývat v závěru práce. 

Posledním ze základních konstrukčních prvků daně je splatnost daně – to je 

lhůta, se kterou daňové předpisy spojují realizaci povinných odvodů poplatníkem či 

plátcem. Většina daní není splatná jednorázově, ale platí se buď v zálohách, nebo ve 

splátkách. Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před 

vyměřením daňové povinnosti za zdaňovací období (tj. výše daňové povinnosti není 

předem známa). Například u daně z příjmu se platí zálohy čtvrtletně nebo pololetně16. 

                                                 
 
16 Viz § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ve splatnosti budou zálohy na její úhradu započítány. Jsou-li zálohy nižší než daňová 

povinnost, potom je daňový subjekt povinen uhradit doplatek daně, jsou-li naopak 

vyšší, vzniká daňovému subjektu přeplatek na dani.  

Splátky se využívají naopak u daní, kde výše daňové povinnosti je stanovena na 

počátku zdaňovacího období. Velikost splátek je zpravidla určena jako poměrná část 

daňové povinnosti. 

Významnými daňovými náležitostmi jsou také různá snížení či zvýšení daní. To 

znamená, že za zákonem stanovených podmínek se může již stanovená daňová 

povinnost snížit nebo naopak zvýšit. Účelem je zatížení poplatníka dle jeho platební 

schopnosti, tedy zachovat sociální rozměr daní. Typickým příkladem snížení daně je u 

daně z příjmů fyzických osob sleva na dani. Slevy na dani mohou být buď stanoveny 

pevnou částkou (sleva absolutní) nebo snižují daň o určitý díl, vyjádřený zpravidla 

v procentech (sleva relativní). 

Často se poukazuje na rozdíl mezi slevou na dani a odčitatelnými položkami: ten 

tkví právě v tom, že sleva na dani se realizuje až po vypočtení konkrétní částky k 

odvodu, na rozdíl od odčitatelných položek, které snižují základ a z tohoto upraveného 

daňového základu se teprve potom vypočte daň. 

Protože daň je platba pravidelně se opakující, je nutno určit časový interval, za 

který nebo na který se daňový základ stanoví a daň vybírá (tzv. zdaňovací období). Pro 

přímé daně, pokud se nejedná o daně bez zdaňovacího období, je základním 

zdaňovacím obdobím 12 měsíců, zpravidla kalendářní rok. U nepřímých daní bývá 

zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, popř. čtvrtletí. 

 

2.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daně z příjmů komplexně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon“). Přestože daňové 

zákonodárství obecně podléhá celkem častým změnám (viz. čl. 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod), je s podivem, že zákon byl za necelých 17 let novelizován 

již více než stokrát. Na zákoně jsou patrné nesystematické změny, novelizace často 

obsahovaly jen jednotlivé nebo čistě technické úpravy, koncept však neměly žádný. 

Z toho vyplývá i absence přehlednosti a srozumitelnosti zákona, pro adresáty norem 

tolik potřebná. Nejvýznamnější změny, převážně s účinností od 1.1.2008, vycházejí 
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z již zmiňovaného zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen 

„novela“) - tato novela je nejrozsáhlejší změnou právní úpravy od existence nové 

daňové soustavy z roku 1993 (samotného ZDP se týká 245 bodů novely č. 261/2007 

Sb.). 

ZDP má celkem 6 částí: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických 

osob, společná ustanovení, zvláštní ustanovení pro vybírání daně, zmocnění pro 

Ministerstvo financí a vládu ČR a přechodná a závěrečná ustanovení. Z uvedeného je 

zřejmé, že vlastní právní úprava daně z příjmů fyzických osob se dotýká částí prvé, třetí, 

čtvrté a šesté, avšak stěžejní část daně z příjmů fyzických osob, počínaje vymezením 

poplatníka, předmětu daně, osvobození od daně až po daňovou sazbu, je upravena 

v první části zákona. 

Zákon o daních z příjmů není samozřejmě jediným právním předpisem, který se 

dotýká regulace daní z příjmů fyzických osob. Úzce souvisejícím předpisem k ZDP je 

zákon o správě daní a poplatků stanovící další práva a povinnosti pro plátce, poplatníky 

i správce daně při placení daní, při prodlení s placením či při porušení povinností 

stanovených ZDP. 

Za zmínku stojí i různé pokyny a sdělení Ministerstva financí ČR, které se 

vyjadřují k určitým problémům a nejasnostem vznikajícím při interpretaci některých 

pojmů a situací v zákoně uvedených. Tyto akty však nelze brát za pramen práva, nejsou 

obecně závazné a vynutitelné. Ministerstvo financí tyto pokyny a sdělení vydává za 

interní, tzn. že se jimi musí řídit subjekty, které podléhají subordinaci ministerstva. Na 

druhou stranu je však zřejmé, že tyto akty mají široký praktický význam a daňové 

subjekty se jimi řídí (není však vyloučeno, aby se v případě jejich uplatnění daňový 

subjekt domáhal jiné interpretace u soudu) – Nejvyšší správní soud z toho vyvodil, že: 

„Týkají-li se Pokyny ... výkonu veřejné správy ... navenek, ve vztahu k veřejnosti a 

upravují-li aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení ... zákonů, nelze je, jakkoli 

jsou ... označeny za interní, považovat za informace vyloučené z práva na jejich 

poskytnutí těm, jichž se postupy v nich upravené bezprostředně týkají.“17 Protože tyto 

pokyny, sdělení a jiné akty působí i vně veřejné správy, je negativním faktem i jejich 

počet – pokynů je několik desítek, sdělení a stanovisek několik stovek. 

                                                 
 
17 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27.4.2007, sp. zn. 5 As 28/2007   
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2.4. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

ZDP definuje poplatníky daně v § 2 odst. 1 jako fyzické osoby. Poplatníkem je 

tedy každá fyzická osoba se zdanitelnými příjmy. Poplatník mající příjmy ze závislé 

činnosti a funkčních požitků je označen pro účely zákona o daních z příjmů v § 6 odst. 2 

legislativní zkratkou „zaměstnanec“. Poplatníci jsou v zákoně rozděleni podle rozsahu 

své daňové povinnosti do dvou skupin – na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. 

Rezident (daňový tuzemec) má neomezenou daňovou povinnost. To znamená, že dani 

podléhají jak jeho příjmy dosahované na území ČR, tak i příjmy, které mají zdroj 

v zahraničí. Daňovým tuzemcem je osoba, která má na území ČR bydliště nebo se 

v průběhu kalendářního roku zdržuje na území ČR déle než 183 dny. Pokud fyzická 

osoba nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek, je nerezidentem (daňovým 

cizozemcem). Má omezenou daňovou povinnost a u nás podléhají v jeho případě 

zdanění jen příjmy, které mají zdroj na území ČR. Jednotlivé druhy příjmů, jež 

v případě nerezidentů podléhají zdanění, jsou taxativně uvedeny v § 22 ZDP – tyto 

příjmy představují vlastně předmět daně poplatníka-nerezidenta zdaňovaného u nás a 

zahrnují i příjmy ze závislé činnosti – zaměstnání – vykonávané na našem území. 

Existují osoby, které mohou splnit kritéria daňové rezidence ve dvou státech. 

Dvojí rezidenci řeší mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to tak, že určí 

pouze jeden stát, který bude považován za stát rezidence konkrétního daňového 

poplatníka. Hlediska určování rezidentství bývají ve smlouvách zpravidla tato: 

1. Stálý byt18 (ve smyslu bydliště podle §2 odst. 4 ZDP) 

2. Pokud má osoba stálý byt v obou státech, je rezidentem pouze toho státu, ke 

kterému má užší osobní a hospodářské vztahy (tzv. středisko životních zájmů). 

3. Jestliže nelze určit podle předchozích dvou hledisek, zůstává rezidentem toho 

státu, ve kterém se obvykle zdržuje. 

4. Zdržuje-li se v obou státech, nebo v žádném z nich, je rezidentem toho státu, 

jehož je státním občanem. 

                                                 
 
18 K § 2 ZDP vydalo Ministerstvo financí své stanovisko v pokynu D–190. Podle něj se stálým bytem 
rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. 
Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka 
obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se 
posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, 
děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání 
apod.). 



 13 

5. Jestliže je osoba občanem obou států, nebo žádného z nich, upraví příslušné 

úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou19 

 

Daňoví tuzemci, jak již bylo řečeno, platí daně z příjmů, které mají ze zdrojů na 

území České republiky, i z příjmů ze zdrojů v cizině. Zahraniční příjmy však mohou být 

zdaněny i v cizině a poté dochází ke dvojímu, příp. vícenásobnému zdanění příjmů (v 

důsledku střetu dvou nebo více daňových systémů). K zabránění tomuto jevu se používá 

různých forem a metod, které mohou být zakotveny jako jednostranné opatření 

v daňovém systému určitého státu nebo jsou součástí dvoustranných nebo vícestranných 

mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Existují tři základní metody 

vyloučení mezinárodního dvojího zdanění20. 

Metoda vynětí má dvě používané formy: úplné vynětí spočívá v tom, že v zemi 

rezidenta se příjem dosažený v zahraničí nebere z daňového hlediska vůbec v úvahu, 

nezáleží ani na tom, zda příjem v zahraničí byl nebo nebyl zdaněn. Vynětí s výhradou 

progrese je založeno na konstrukci, kde ve státě příjemce se do daňového základu 

nezahrne příjem, který se vyjímá, ale pro výpočet daně se použije sazba daně 

z daňového pásma, které odpovídá souhrnu všech příjmů – tedy i zahraničních. 

Metoda zápočtu má rovněž dvě formy: při použití metody úplného zápočtu lze 

daňovou povinnost snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí. Při použití metody 

prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, 

nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou ZDP, která připadá na příjmy ze zdrojů 

v zahraničí. 

Poslední metodou je metoda zahrnutí daně zaplacené v zahraničí do nákladů, její 

úprava vychází z ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP: „Daň z příjmů zaplacená v 

zahraničí je u daňového rezidenta výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují 

do základu daně, případně do samostatného základu daně podle § 20b, a to pouze v 

rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. 

                                                 
 
19 Rylová, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2.vydání. Olomouc: Anag, 2006, s. 33-45. 
20 Zákon o dani z příjmu obsahuje úpravu zamezení dvojího zdanění v § 38f a § 24 odst. 2 písm. ch 



 14 

2.5 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Příjmy fyzických osob jsou rozděleny zákonem podle hlavních zdrojů těchto 

příjmů do pěti skupin: 

1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) 

2. Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§7) 

3. Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

4. Příjmy z pronájmu (§ 9) 

5. Ostatní příjmy (§ 10) 

Důvodem tohoto rozdělení jsou významné rozdíly při stanovení základu daně 

z příjmu i způsob vybírání daně u jednotlivých druhů příjmů. Výsledné zdanění fyzické 

osoby odpovídá úhrnu různých druhů příjmů. 

Není sice přesně definováno, co se rozumí pod pojmem příjem, ale ze souvislostí 

lze dovodit, že se jedná o hrubou mzdu, plat, odměny, tržby z podnikání či z pronájmu 

apod. Příjmem je nejen částka přijatá v penězích, ale i nepeněžní plnění – toto plnění se 

pak oceňuje jako příjem podle zákona o oceňování majetku. O příjem se jedná i 

v případě směny věcí (§ 3 odst. 2 a 3 ZDP). Podle judikatury je nutno za nepeněžní 

příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických osob (působícího na základě živnostenského 

podnikání) považovat i příjmy spočívající v přijetí plnění formou ubytování, stravy a 

dopravy21. 

Zákon dále uvádí, které příjmy nejsou předmětem daně z příjmů (§ 3 odst. 4 - 

tento výčet je taxativní a dá se rozdělit do tří skupin: Na příjmy získané nabytím 

vybraných cenných papírů, majetku, majetkového práva a daru, na příjmy plynoucí 

z úvěrů a půjček a na příjmy plynoucí ze změny rozsahu společného jmění manželů) a 

které příjmy jsou od daně osvobozeny (§ 4 zákona, např. odměny vyplácené zdravotní 

správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů, různá stipendia 

z veřejných rozpočtů či škol, příjmy z prodeje movitých věcí, příjmy plynoucí 

z daňového bonusu, příjmy získané ve formě dávek z důchodového pojištění, státní 

sociální podpory, nemocenského pojištění atd.) 

Výčty vynětí z předmětu daně a osvobození od daně jsou dále doplněny 

v ustanoveních, která se týkají příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, o další 

                                                 
 
21 Viz rozsudek Krajského soudu v Plzni, 30 Ca 308/2002-39 
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položky, které rovněž buď nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od daně 

osvobozeny (§ 6 odst. 7 a 11 a § 6 odst. 9 zákona). 

 

2.6 Základ daně z příjmů fyzických osob 

Základní pravidla pro vymezení základu daně nalezneme v § 5 zákona. Obecně 

platí, že základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení 

(pokud zákon nestanoví u jednotlivých druhů příjmů něco jiného). Do základu se 

nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, u kterých se vybírá daň zvláštní sazbou 

daně ze samostatného základu daně podle § 36. Zákonem o stabilizaci veřejných 

rozpočtů bylo ze zákona vypuštěno v případě vybraných příjmů ze zahraničí právo 

zahrnout tyto příjmy do samostatného základu daně – souvisí to s vypuštěním § 16 odst. 

2 - které by bylo při jednotné sazbě přebytečné.  

Za zdaňovací období je pro účely daně z příjmů fyzických osob považován 

kalendářní rok. Jedinou výjimku tvoří příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo písm. b), 

kdy poplatník může vykázat dílčí základ daně z podnikání za hospodářský rok (po 

novele už nemá ale možnost volby zdaňovacího období) a tento dílčí základ vykáže 

v daňovém přiznání za kalendářní rok, ve kterém hospodářský rok končí. 

U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období dva nebo i více druhů 

příjmů podle § 6 až 10 zákona, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných 

podle jednotlivých druhů příjmů.  

Jednotlivé dílčí základy daně 

1) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zahrnují, jak již z názvu 

vyplývá, dvě skupiny příjmů, příjmy zaměstnanců (kterýžto pojem je pro účely zákona 

vymezen v § 6 odst. 2) jako příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, což jsou např. 

platy členů vlády, poslanců, senátorů, vedoucích ústředních úřadů státní správy, 

odměny za výkon funkce v orgánech obcí, občanských a zájmových sdružení aj. 

V současné době nelze u těchto druhů příjmů odečíst žádné výdaje, dokonce od 

účinnosti daňové reformy se naopak zvyšuje dílčí základ i o to, co příjmem není, což je 

dle mého názoru špatné řešení (konstrukce základu daně z příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních požitků založená na tzv. superhrubé mzdě – viz podkapitola 3.5). Příjmy 
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z tohoto dílčího základu daně vymezím podrobněji spolu s dalšími souvislostmi jejich 

zdaňování dále, protože právě tento druh příjmů je hlavním tématem mé práce.  

2) Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti – kategorie dílčího 

základu daně, která se dá opět rozdělit na dvě skupiny: na příjmy z podnikání, tedy 

soustavné činnosti provozované vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku22 a na jinou samostatně výdělečnou činnost, tedy činnost, která je 

nepodnikatelská, stojí vně definici podnikání. 

Za podnikatelskou činnost zákon v § 7 odst. 1 označuje: 

- Příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství – co se rozumí 

podnikáním v zemědělství, upravuje zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v § 2e. 

- Příjmy ze živnosti, tedy činnosti provozované na základě oprávnění plynoucího 

ze zákona o živnostenském podnikání. 

- Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů – zvláštními 

předpisy jsou například zákony a na ně navazující právní předpisy upravující 

podnikání lékařů, advokátů, daňových poradců, auditorů. 

- Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku sice nelze označit čistě za podnikatelskou činnost, protože 

nemusí pojmově tuto činnost naplňovat, avšak je za takovou činnost zákonem 

považována. Pokud jsou společníci fyzickými osobami, podíl na základu daně 

veřejné obchodní společnosti se zahrne do dílčího základu daně z příjmů 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Stejně se postupuje u podílů 

na základu daně komplementářů komanditních společností. Na tomtéž principu 

se samozřejmě na ně rozděluje i případná daňová ztráta a další odpočty a 

absolutní slevy na zaměstnance se zdravotním postižením. 

Jiné samostatně výdělečné činnosti jsou upraveny v §7 odst. 2 zákona a spadají 

do ní určité činnosti, pokud ty nejsou zařazeny do příjmů ze závislé činnosti podle § 6. 

Jsou jimi zejména příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového a jiného 

duševního vlastnictví a autorských práv. Do této kategorie patří i autorské honoráře, tj. 

příjmy za umělecká a literární díla, z tvorby softwarových produktů, i příjmy za 

                                                 
 
22 § 2 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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průmyslová práva plynoucí z licencí na patenty, průmyslové vzory, příjmy 

z obchodních značek23 apod. Dalšími příjmy řadící se do této skupiny jsou příjmy 

plynoucí z výkonu nezávislého povolání, které ovšem není ani živností ani podnikáním 

podle zvláštních právních předpisů, např. příjmy profesionálních sportovců, architektů, 

soudních znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, insolvenčních 

správců, jejich zástupců apod. 

Základ daně tvoří výše uvedené příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení (krom příjmů z podílů společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku, kde žádné výdaje 

uplatnit nelze a základem je tedy pouze příjem). Do dílčího základu daně se rovněž 

nepočítají příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů rozhlasu nebo televize, které 

jsou, za předpokladu, že jde o příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti spadající pod 

odstavec 2 písm. a) § 7 zákona a že jejich úhrn nepřesáhne v jednom kalendářním 

měsíci 7 000 Kč od jednoho plátce, zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona. 

U tohoto dílčího základu je možné, na rozdíl od dílčího základu podle § 6, aby 

jeho hodnota byla záporná, v takovém případě je daňovou ztrátou a za určitých 

podmínek může být uplatněna v následujících 5 zdaňovacích obdobích jako položka 

odčitatelná od daně podle § 34. Daňová ztráta se však liší od všech ostatních 

nestandardních odpočtů tím, že je možné o ni snížit nikoliv základ daně, ale pouze 

souhrn dílčích základů daně a s výjimkou dílčího základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků.24 

Zákon dává z praktických důvodů poplatníkům dvě možnosti, jak snížit příjmy o 

výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení: buďto poplatník tyto výdaje 

prokazuje a za tím účelem vede daňovou evidenci či účetnictví, anebo nechce či pro něj 

není výhodné tyto daňové výdaje prokazovat a potom tedy uplatní paušální výdaje 

(určité procento z dosažených příjmů poplatníka) stanovené zákonem. Pro každou 

skupinu příjmů je stanovená jiná procentní část, kterou si lze započíst jako daňový 

výdaj – od 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, přes 60 % příjmů z řemeslných a 50 % 

z ostatních živností, až po 40 % příjmů výše neuvedených (samozřejmě opět mimo ty, 

                                                 
 
23 Op. cit. sub 3, s. 127. 
24 Op. cit. sub 3, s. 141. 
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které se zdaňují zvláštní sazbou daně, nebo u nichž se dílčí základ nesnižuje o žádné 

výdaje).  

Důležitou změnou zavedenou novelou je zrušení možnosti při použití paušálních 

výdajů nad rámec tohoto paušálního výdaje uplatnit v prokázané výši sociální a 

zdravotní pojištění25. 

Jinou možností, jak optimalizovat daňovou povinnost, je sjednat si se správcem 

daně daň stanovenou paušální částkou – to znamená, že správce daně určí výši daňové 

povinnosti již v průběhu zdaňovacího období, na které se daň sjednává. Tato daň se 

stanoví pomocí dokladů o předpokládaných příjmech a výdajích, které dodává 

poplatník. Možnost sjednat daň stanovenou paušální částkou je však vázána na poměrně 

přísné podmínky.26 

Jak vidno, je stanovení dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné 

samostatně výdělečné činnost celkem privilegovanější oproti úpravě zdaňování příjmů 

ze závislých činností a funkčních požitků. Nejen, že umožňuje odečíst výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale nabízí i různé způsoby, jak tyto výdaje odečíst, 

aby to bylo pro poplatníka výhodnější. Například tím, že poplatník využije možnost 

odečíst výdaje stanovené paušálem, ušetří administrativní náklady, které by mu při 

nutnosti prokazování jinak byly vznikly. 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl ulehčení poplatníkům, kteří měli 

příjmy ze zemědělství nebo ze živností, anebo z jiného podnikání podle zvláštních 

právních předpisů, v podobě zrušení minimálního základu daně. Toto lze jen uvítat, 

protože tato změna znamená významnou úlevu pro podnikatele zejména v prvních 

letech podnikání, kdy museli tento základ daně respektovat27. V roce 2007 byl 

minimální základ daně stanoven na 120 800 Kč. 

3) Příjmy z kapitálového majetku jsou taxativně uvedeny v § 8 zákona a jsou 

jimi například: dividendy z majetkové účasti na akciové společnosti, úroky, výhry a jiné 

výnosy z vkladů na vkladních knížkách, podíly na zisku tichého společníka, dávky 

penzijního připojištění se státním příspěvkem. 

                                                 
 
25 Viz § 7 odst. 10 zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2007 a § 7 odst. 10 zákona, ve znění účinném od 
1. 1. 2008. 
26 Viz § 7a zákona. 
27 Čouková-Pokorná, P. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislosti se zákonem o stabilizaci 
veřejných rozpočtů. 1. vydání. Praha: VOX, 2008, s. 26. 
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Převážná většina těchto příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří 

samostatné základy daně a zdaňují se zvláštní sazbou daně podle § 36. (V rámci dílčího 

základu daně se zdaňují pouze např.: úroky z vkladu na běžných účtech, které jsou 

podle banky určeny pro podnikání, přijaté úroky a příjmy z převodu předkupního práva 

na cenné papíry.) Výběr srážkové daně provádí plátce daně. Srážková daň se odvádí 

v měsíčních intervalech, do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém vznikla 

povinnost daň srazit. Povinnost daň srazit nastává zpravidla dnem vyplacení nebo 

připsání příjmu ve prospěch poplatníka. 

Na příjmy z kapitálového majetku není možno (až na jedinou výjimku, kterou 

jsou příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry28) uplatnit žádné výdaje a 

rovněž nelze v souladu s § 5 odst. 3 zákona vykázat daňovou ztrátu. 

4) Příjmy z pronájmu v § 9 zákona zahrnují příjmy z pronájmu nemovitostí, 

bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí, pokud se ovšem u movitých 

věcí nejedná o příležitostný pronájem, příjmy z něj by potom spadaly do ostatních 

příjmů podle § 10. Pokud jsou byt, nebytový prostor či nemovitost vloženy do 

obchodního majetku, pak nepodléhají úpravě § 9, ale jsou zdaňovány podle pravidel 

zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, uplatňují se obdobným způsobem jako u příjmů z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti, zákon dává poplatníkům rovněž možnost uplatnit výdaje paušálem 

30 % z příjmů. A stejně jako v § 7 zákona je možno vykázat daňovou ztrátu. 

Protože příjmem může být i příjem nepeněžní, nelze zapomenout na to, že do 

příjmů z pronájmu je nutno započítat i nepeněžní nájemné, poskytované např. formou 

opravy nemovitosti financované po dohodě s vlastníkem nájemcem29. 

5) Ostatní příjmy jsou jakousi zbytkovou kategorií příjmů, které nelze zařadit 

do druhů příjmů předchozích – této úloze odpovídá i povaha ustanovení § 10, ve kterém 

je úprava ostatních příjmů obsažena. Předně je § 10 definuje jako příjmy, při kterých 

dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, a dále výčet příjmů, 

které podléhají zdanění podle § 10, je demonstrativní. 

                                                 
 
28 § 8 odst. 5 věta druhá zákona 
29 Rozsudek KS v Hradci Králové, ze dne 3.2. 1998 č.j. 31 Ca 37/97-18 
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Mezi tyto příjmy patří například: 

- příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí 

- příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně 

práv autorských a práv příbuzných právu autorskému 

- přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky s výjimkou těch, které 

jsou od daně osvobozeny 

- výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, nejsou-li od daně 

osvobozeny 

Dílčí základ daně je tvořen uvedenými příjmy sníženými o prokázané výdaje 

nutné na dosažení příjmů (nikoliv však na zajištění a udržení; nelze například uplatnit 

odpisy majetku). S jedinou výjimkou (příležitostných příjmů ze zemědělské výroby) 

není možno využít ani paušálních výdajů. Navíc platí, že výdaje lze uplatnit pouze do 

výše jednoho druhu příjmů. Vznikne-li například poplatníkovi ztráta z prodeje 

nemovitostí, nelze o ni snížit základ daně z dalších druhů příjmů v tomto dílčím základu 

daně, protože do výdajů se včlení prokázané výdaje pouze ve výši příslušného druhu 

příjmů30. 

 

Tímto máme tedy vymezeno postavení daně z příjmů ze závislé činnosti 

v daňové soustavě České republiky, na následujících stranách se již budu zabývat pouze 

otázkami zdaňování příjmů ze závislé činnosti jako takové. 

                                                 
 
30 Op. cit. sub 3, s. 134. 
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3. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

3.1. Vymezení pojmu „závislá činnost“ 

Zákon v § 6 odst. 1 stanoví, že příjmy ze závislé činnosti jsou: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

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

plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy 

za práci žáků a studentů z praktického výcviku, 

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

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

při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce. Novela 

zařadila do příjmů ze závislé činnosti rovněž příjmy za práci likvidátorů. 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

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

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

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

plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. 

Tímto jsou sice vymezeny příjmy, které jsou považovány za příjmy ze závislé 

činnosti, avšak právní povaha vztahů označovaných jako závislá činnost není dále 

definována, tudíž je nutné dovodit ji a její základní náležitosti výkladem. 

Uchopení pojmu závislá činnost je pro daňový subjekt i veřejné rozpočty velice 

důležité, protože od něho se často odvíjí zařazení příjmů do příslušné skupiny a ty jsou, 

jak známo, dosti odlišné ve způsobu stanovení základu daně, uplatňování výdajů, 

odvádění daně apod. Pozornost si v této chvíli zaslouží oblast pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na nemocenské 

pojištění a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, která vede nezřídka daňové 

subjekty ve snaze minimalizovat svou daňovou povinnost právě zařazováním určitých 

druhů příjmů do skupin příjmů, kam nepatří.  

Problémové jednání spočívá v tom, že fyzické či právnické osoby vykazují 

práce, které v jejich zájmu vykonávají fyzické osoby a které jsou obsahově závislou 

činností, na základě obchodněprávního vztahu (např. výkon prací na základě 



 22 

živnostenského listu), takže osoba, která si takové osoby „najímá“, není nucena platit 

výše zmiňované odvody.31  

Z toho pramení tři negativní efekty: poplatník se vystavuje riziku sankcí ze 

strany správce daně a veřejné rozpočty jsou připravovány o příjmy, které by do nich 

správně měly plynout. Dalším důsledkem může být negativní dopad pro fyzické osoby, 

které určenou práci vykonávají – v normálním případě by byly zaměstnanci a požívaly 

by tedy i široké ochrany plynoucí z pracovněprávních předpisů, pokud jsou ovšem 

osobami samostatně výdělečně činnými, právní řád jim takovou ochranu neposkytuje. 

Je tedy žádoucí, aby pojem závislé činnosti byl podrobněji vymezen a nedocházelo tak 

k tomuto simulovanému jednání. 

Je třeba upozornit, že pojem „závislá činnost“ není totožný s podobným 

pojmem, který používá pracovní právo, a to „závislá práce“ (jako nájem pracovní síly za 

odměnu).  

K objasnění pojmu závislá činnost přispěla klíčovým způsobem judikatura, jejíž 

některé argumenty využívám i zde32. 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona obsahuje 4 kategorie zdroje příjmů 

(nepočítaje v to práce žáků a studentů z praktického výcviku) – pracovní poměr, 

služební poměr, členský poměr a poměr obdobný poměru pracovněprávnímu, 

služebnímu nebo členskému – u všech těchto musí být splněno, že poplatník daně je při 

výkonu práce pro plátce povinen dbát jeho příkazů. Obdobným poměrem ve smyslu § 6 

odst. 1 písm. a) zákona je tedy takový poměr, který není pracovněprávním, služebním 

nebo členským poměrem, který však svojí podstatou a funkcí uvedeným poměrům 

odpovídá. Pracovněprávnímu, služebnímu a členskému poměru je společné v první řadě 

to, že se jedná o právní vztahy… Při zkoumání, zda je daný právní vztah podřaditelný 

pod pojem obdobného vztahu, je nutno vždy posuzovat jeho skutečný a účastníky 

zamýšlený a chtěný obsah, nikoliv jen stránku vnějškovou
33

. Konkrétněji viz další 

judikát: Správce daně je oprávněn hodnotit, zda smlouvy jsou ve skutečnosti smlouvami 

                                                 
 
31 Pro takové počínání se vžil pojem „švarcsystém“, podle podnikatele Švarce, který s touto praktikou 
začal na počátku 90. let. 
32 Na rozsudky Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu odkazuje i Pokyn D-285 Ministerstva 
financí ČR vymezující závislou činnost. 
33 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 2 Afs 176/2004-140 
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o dílo nebo smlouvami o pronájmu pracovní síly
34

. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 2 odst. 7 výslovně stanoví, že: 

Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný 

obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, 

pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. 

Jiným důležitým znakem pracovněprávního, služebního a členského poměru je, 

že je tento poměr zakládán jako vztah trvající povahy – osoba vykonávající určitou 

činnost je zavázána poskytovat ji opakovaně po stanovenou dobu (podle okolností i 

dosti krátkou) či po dobu neurčitou. Dále je osoba poskytující pracovní činnost povinna 

se řídit pokyny osoby, k níž ji daný poměr váže. Tato povinnost musí být založena 

přímo, tedy obsahem právního vztahu mezi oběma účastníky. 

Dalším ze základních znaků uvedených tří poměrů rovněž je, že se jedná o vztah 

úplatný a z hlediska ekonomického vzájemný, přičemž hodnota odměny by měla být 

v zásadě odpovídající hodnotě pracovní činnosti poskytované za ni. 

Výše popsané znaky musí být u poměru, který má být poměrem obdobným 

poměru pracovněprávnímu, služebnímu a členskému, splněny současně. Chybí-li byť 

jen jediný znak v podstatné míře, nelze u něho o jeho obdobě s poměrem 

pracovněprávním a členským hovořit. 

Nutno poznamenat, že i tehdy, když všechny uvedené charakteristiky jsou 

v podstatných rysech dány, nemusí se ve všech případech jednat o poměr podřaditelný 

pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. a); takovými případy se specifickými okolnostmi 

mohou být například některé případy nárazových či sezónních prací, prací závislých na 

počasí či prací na jednorázově či narychlo se objevivší zakázce. 

Z uvedeného je zřejmé, že konstantní judikatura vychází z materiálního 

posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodné, na jakém formálněprávním 

základě je tato činnost vykonávána. Právě proto je však nutno stanovit materiální 

kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat35. 

Zákon zavedl pro poplatníka s příjmy se závislé činnosti a z funkčních požitků 

zkratku zaměstnanec a plátce příjmu nazývá zaměstnavatelem. Za zaměstnavatele je 

                                                 
 
34 Nález Ústavní soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 410/01 
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 2 Afs 62/2004-70 nebo dále Usnesení Ústavního 
soudu, sp. zn.  III. ÚS 410/01 
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označena také tuzemská fyzická nebo právnická osoba, které poskytla zahraniční firma 

služby ve formě dodání zahraničních pracovníků a tito zahraniční pracovníci (našimi 

předpisy je na ně nahlíženo jako na zaměstnance) vykonávají práci podle pokynů 

tuzemského odběratele, tzv. ekonomického zaměstnavatele, resp. uživatele pracovní 

síly36. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za 

příjem vyplácený poplatníkem podle § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. 

Legislativní zkratky „zaměstnanec“ a „zaměstnavatel“ pro účely zákona mají 

jiný obsah než tyto pojmy v oblasti pracovního práva – pro účely daňové jsou, jak vidno 

z dikce zákona, tyto pojmy širší. 

Pro účely zdaňování chápe zákon pojem příjmu velice široce. Nezáleží na tom, 

zda jsou příjmy jednorázové či pravidelné, nebo dokonce zda je na ně právní nárok nebo 

ne, či zda je dostává zaměstnanec, nebo osoba, na kterou právo na daný příjem 

v souladu s právními předpisy přešlo. Nerozlišuje se ani, zda jsou vypláceny nebo 

připisovány k dobru nebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem. 

Příjmem se rozumí i částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za 

poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po 

dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná podle zákona o 

oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. 

Zvláštní pozornost věnuje zákon bezplatnému poskytování motorového vozidla 

zaměstnanci pro služební i soukromého účely. V takovém případě se považuje za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní 

měsíc poskytnutí vozidla, nejméně však 1 000 Kč. V částce ocenění 1 % ze vstupní 

ceny nejsou zahrnuty pohonné hmoty. Pokud by zaměstnavatel navíc poskytoval 

zaměstnanci zdarma pohonné hmoty pro soukromé účely, musí jejich hodnotu připočítat 

ke zdanitelnému příjmu zaměstnance. Jestliže by měl zaměstnanec od zaměstnavatele 

k dispozici více aut, rozlišuje se, zda je měl k použití současně, nebo postupně (např. 

v případě poruchy vozidla) – v prvním případě by se zmíněné 1 % vypočetlo ze součtu 

vstupních cen vozidel, v druhém případě by se 1 % počítalo pouze ze vstupní ceny 

vozidla, která je vyšší. Poskytuje-li zaměstnavatel vozidlo, které má sám v pronájmu, 

vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vozidla, i v případě, že došlo k následné 

                                                 
 
36 Pelech, P., Pelc, V. Daně z příjmů s komentářem. 9. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2008, s. 
128-129. 
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koupi najaté věci. V situacích, kdy vstupní cena vozidla pro odpisování neobsahuje daň 

z přidané hodnoty, je nutno vždy vycházet z ceny zvýšené o tuto daň. 

 

3.2. Vynětí z předmětu daně z příjmů 

Kromě příjmů uvedených v § 3 odst. 4 zákon vyjímá z příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků i jiné příjmy, ty uvádí v § 6 odst. 7: 

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce pro zaměstnance 

zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce37, jakož i hodnota 

bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách. Zákoník 

práce v souvislosti s odkazem na § 109 odst. 3 v hlavě třetí části sedmé stanoví jednak 

minimální plnění ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách a jednak maximální 

hranici, do které jsou poskytnuté výdaje ještě vyňaty z předmětu daně38. Překročí-li tyto 

náhrady odkazovanou mez, stává se rozdíl zdanitelným příjmem zaměstnance. 

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a 

obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

poskytovaných v rozsahu stanoveném v ustanoveních části páté zákoníku práce a 

v nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních 

prostředků. Předmětem zdanění nejsou ani náklady na udržování osobních ochranných a 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, ani hodnota poskytovaných 

stejnokrojů či pracovního oblečení určeného zaměstnavatelem (např. uniforma vojáka, 

pilota aerolinií, oblečení zaměstnanců v hotelích, lékárnách atd.), včetně příspěvků na 

jejich udržování. 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem 

vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za 

                                                 
 
37 § 109 odst. 3 zákoníku práce odkazuje na zaměstnavatele ve veřejné sféře. Co se týče náhrad 
cestovních výdajů, je totiž úprava této problematiky v zákoníku práce jiná pro zaměstnavatele ve 
„veřejné“ sféře a pro zaměstnavatele „podnikatelské“ sféry. Pro účely určení vynětí z předmětu daně však 
zákon odkazuje na úpravu veřejné sféry, kde je stanoveno rozpětí cestovních náhrad (tedy i maximální 
poskytovaná částka), aby bylo hranice toho, co ještě nebude a co už bude podrobeno zdanění, byla pro 
všechny stejná (u úpravy v podnikatelské sféře totiž zákon stanoví pouze minimální hranici poskytování 
náhrad) 
38 Viz např. § 176 odst. 1 zákoníku práce stanovící rozpětí poskytování stravného při tuzemské pracovní 
cestě  
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zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel. 

V obou případech jsou to tedy částky, z kterých zaměstnanec nemá osobní prospěch. 

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 

výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. 

§ 6 odst. 8 zákona umožňuje paušalizaci částek výdajů (náhrad), pokud se 

pravidelně opakují a lze je zprůměrňovat, aniž by je zaměstnanec musel dokladovat. 

Aby tento paušál byl nezdanitelný, musí zaměstnavatel vycházet z prokazatelné 

kalkulace skutečných nákladů a poskytování paušálu musí být obsaženo v kolektivní 

smlouvě, ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo v pracovní či jiné smlouvě. 

 

3.3 Osvobození od daně z příjmů 

Stejně jako u vynětí z předmětu daně je právní úprava osvobození příjmů od 

daně v § 4 zákona doplněna přímo v ustanoveních týkajících se příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Osvobození od daně z příjmů je velmi rozsáhlé, obecně se 

jedná o osvobození příjmů, jejichž zdanění by bylo nelogické nebo nespravovatelné, 

jako jsou sociální dávky vyplácené státem nebo systémová podpora, např. rodin s dětmi, 

sociální podpora, podpora bydlení, vzdělávání aj. Do této skupiny jsou také zahrnuty 

položky osvobozených příjmů vyplývající z implementace směrnic EU. Přes nezbytnou 

a pochopitelnou existenci takových ustanovení je, dle mého názoru, nutno řadu položek 

ze zákona vypustit (např. omezit osvobození u příjmů z prodeje majetku, nebo jsem 

např. i pro zrušení osvobození zvýhodnění poskytovaných zaměstnavatelem 

provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným 

příslušníkům) a zbytek legislativně-technicky systematizovat, současná situace je totiž, 

jak je v naší legislativní kultuře „dobrým zvykem“, značně nepřehledná. 

Osvobození od daně je tedy dále, mimo § 4 zákona, upraveno v § 6 odst. 9 

zákona a týká se: 

a) částek vynaložených zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným 

rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací, související s předmětem jeho činnosti, s 

výjimkou částek vynaložených na zvýšení kvalifikace (pokud tyto příjmy neplynou 

zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý 

příjem); novela upřesnila podmínky pro daňové osvobození částek vynaložených na 

odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikace (předchozí úprava obsahovala pojem 
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„doškolování“) s tím, že sem nepatří částky vynaložené na zvyšování kvalifikace39 

(částky poskytnuté na zvyšování kvalifikace nelze uplatnit ani jako daňové výdaje); 

jedinou možnost, jak mohou být částky vynaložené na zvyšování kvalifikace 

zaměstnance osvobozeny od daně, obsahuje § 6 odst. 9 pís. d) zákona (viz níže) – to 

je však podle mého mínění nedostatečné – úprava písm. a) neměla být, na rozdíl od 

jiných, měněna. Zvyšování vzdělanosti a kvalifikace pro výkon práce je všeobecně 

žádoucí - již nyní se objevují návrhy, aby se tato úprava vrátila ke stavu podobnému 

v roce 2007. 

b) hodnot stravování poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů; pokud by zaměstnavatel poskytoval 

místo stravy peněžní částku, byla by zdanitelným příjmem zaměstnance, 

c) hodnot nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění 

zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti – aby tento nepeněžní 

příjem byl nezdanitelný, musí být hrazen zaměstnavatelem ze sociálního fondu, ze 

zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo z nedaňových výdajů (v návaznosti na to 

novela zrušila zaměstnavateli možnost daňového uznání těchto výdajů40, s výjimkou 

výdajů za nákup ochranných nápojů41), 

d) nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům podle § 6 odst. 

9 písm. d) pouze z určených zdrojů (ty jsou uvedeny v předchozím odstavci) ve 

formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení (jak jsem 

avizoval, pouze v této formě lze částky na zvýšení kvalifikace osvobodit od daně), 

předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve 

formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; u poskytnutí rekreace včetně 

zájezdů (tuzemských i zahraničních), je osvobozen nepeněžní příjem nejvýše do 

částky 20 000 Kč za kalendářní rok, přičemž jako plnění zaměstnavatele 

zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance, 
                                                 
 
39 Zákoník práce v § 227 uvádí příkladmo, co se rozumí pojmem „odborný rozvoj zaměstnanců – patří 
sem právě mimo jiné i zvyšování kvalifikace, blíže rozvedené v § 231 zákoníku práce, které není 
osvobozeno od daně, a prohlubování kvalifikace definované § 230 zákoníku práce, které naopak 
osvobozeno je. 
40 § 25 odst. 1 písm. zn) zákona 
41 Daňovou uznatelnost ochranných nápojů zakotvuje § 24 odst. 2 písm. j) zákona; co je ochranným 
nápojem stanoví nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
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e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob 

svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům42 ve formě bezplatných nebo 

zlevněných jízdenek; zvýhodněním je zde nepeněžní příjem, kterým je rozdíl mezi 

cenou dopravného, které je účtováno zákazníkům veřejného dopravce, a cenou 

zlevněné nebo bezplatné jízdenky pro zaměstnance nebo jejich rodinné příslušníky – 

toto ustanovení mělo být v původním návrhu novely zákona zrušeno, při 

projednávání v Poslanecké sněmovně však bylo od této změny upuštěno, 

f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí 

daňovým nerezidentům od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 

pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v 

jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích – toto ustanovení je zavedeno 

zejména pro zaměstnance ze států, s nimiž Česká republika nemá smlouvu o 

zamezení dvojího zdanění a v podstatě supluje podobná ustanovení těchto smluv; 

osvobození se nevztahuje na příjmy veřejně vystupujících umělců, sportovců, artistů 

a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti43 a na příjmy z činností 

vykonávaných ve stálé provozovně. 

g) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb 

podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 

potřeb (dále jen „FKSP“), ve znění pozdějších předpisů, u zaměstnavatelů, na které 

se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za 

obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, 

anebo z nedaňových výdajů, a až do výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance; 

podle uvedené vyhlášky lze dary poskytnout například při významných pracovních 

nebo životních výročích nebo při prvém odchodu do důchodu, 

                                                 
 
42 Pokyn D-300 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanoveních 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn D-300) k tomu 
uvádí: „Plnění pro  rodinné příslušníky zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. d) a e) může zaměstnavatel 
založit …i např. na faktickém soužití a nebo na partnerském soužití v souladu se zákonem 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství, neposkytuje-li plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance podle zvláštního 
právního předpisu (např. podle vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb).“ 
43 Pokyn D-300 doplňuje: „Příjmy z osobně vykonávané činnosti takových osob na území ČR podléhají 
v ČR vždy zdanění podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona, tj. uplatní se zvláštní sazba daně ve výši 15 %,  a 
to bez ohledu na to, po jaké období je tato činnost na území ČR vykonávána a zda sportovci či umělci 
v souvislosti s výkonem takových činností vykonávají závislou činnost či nikoliv, a rovněž tak bez ohledu 
na to, komu takové příjmy plynou.“ 
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h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům 

ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních 

sborů, zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů a úhrada 

majetkové újmy podle zvláštních právních předpisů, 

ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních 

sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005 – tyto náhrady řeší 

zákony č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, 

poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s 

výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má 

zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně – novela zákona 

počínaje rokem 2008 nově limituje výši osvobození hodnoty přechodného ubytování 

částkou 3 500 Kč měsíčně. Na straně zaměstnavatele budou výdaje spojené 

s přechodným ubytováním zaměstnanců plně výdaji daňovými podle § 24 odst. 2 

písm. j) bod 5 zákona, tedy pokud se bude jednat o plnění plynoucí z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Podle 

pokynu D-300 se toto daňové osvobození vztahuje i na zaměstnance, který je v ČR 

daňovým nerezidentem. Podmínka přechodného ubytování ale nebude splněna, 

pokud by pro účely získání daňové rezidence v naší republice takový poplatník 

tvrdil, že v místě pobytu (ubytování) v ČR má stálý byt s úmyslem se trvale 

zdržovat. V tomto kontextu by pak místo poskytnutého ubytování v ČR mělo pro 

daňové účely charakter jeho bydliště (stálého bytu), nikoliv místa přechodného 

ubytování, 

j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi 

dávkami nemocenského pojištění – k tomuto ustanovení se vztahovala vyhláška 

19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví 

dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění pozdějších předpisů, ta byla 

zrušena vyhláškou 405/2003 Sb. Návrhem na zrušením vyhlášky se zabýval i 

Ústavní soud44, který konstatoval, že vyhláška 19/1991 Sb. ukládala mimo rámec a 

                                                 
 
44 viz Nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 568/2004 
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meze zákonné úpravy zaměstnavatelům v hornictví povinnost poskytovat 

zaměstnancům nadstandardní pracovněprávní nároky ze svých prostředků a plnit 

další povinnosti stanovené touto vyhláškou, stanovila mj. výši odstupného při 

rozvázání pracovního poměru z důvodu zdravotních nebo zdravotně preventivních 

až na 14násobek průměrného měsíčního výdělku. Takové nároky však může v 

souladu s ústavním pořádkem České republiky (Listina základních práv a svobod) 

zakládat pouze zákon, 

k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 

1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992, 

l) peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním 

bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, 

jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše 100 

000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč a u zaměstnance 

postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 

000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace – ustanovení sociálního charakteru (část 

o živelní pohromě byla do zákona zařazena v důsledku povodní v roce 2002), které 

osvobozuje zaměstnance od daně za zvýhodnění, které je považováno z daňového 

hlediska za nepeněžní příjem (má režim podle § 3 odst. 3 zákona) z výše uvedených 

důvodů, pokud jsou tyto půjčky hrazeny buď z FKSP, či u zaměstnavatelů, na které 

se tato vyhláška nevztahuje, ze sociálního fondu či příjmu (zisku) po jeho zdanění. 

m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně 

podle zvláštních právních předpisů45 vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů 

vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních 

bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, 

n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném 

zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, 

vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro 

pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo 

se zhoršující vlivem pracovního prostředí – tato vyhláška byla zrušena, viz výše, 

                                                 
 
45 Zvláštním právním předpisem je z. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 
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o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 

zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v 

důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na 

kterých byl vyhlášen nouzový stav – zde je asi namístě zdůraznit, že se jedná 

zpravidla o nevratnou částku, nikoliv půjčku, na rozdíl od úpravy v písm. l) výše; 

osvobozeny mohou být jen takové příjmy, které jsou poskytnuty zaměstnanci 

z důvodů událostí, při kterých byl vyhlášen nouzový stav, zároveň tyto prostředky 

musí opět pocházet z FKSP či sociálních fondů, nedaňových výdajů nebo 

zdaněných příjmů (zisku),  

p) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný 

na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, částky pojistného, které hradí 

zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro 

případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího 

plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, 

nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o 

důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), 

na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a 

pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na 

území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, za 

podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 

kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, v úhrnu však 

maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v 

případech, kdy má právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního 

pojištění pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba 

určená podle zvláštního právního předpisu o pojistné smlouvě, kromě 

zaměstnavatele, který hradil pojistné – novela sloučila od roku 2008 osvobození 

příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na soukromé 

životní pojištění, které zaměstnavatel hradí zaměstnancům, a to na částku 24 000 Kč 

za rok na obě pojištění. Nadlimitní částka bude na straně zaměstnance zdaněna. Na 

straně zaměstnavatele se bude jednat o daňový výdaj, a to za podmínek stanovených 
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v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona, tj. bude-li se jednat o plnění plynoucí 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy. 

r) naturální plnění a náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění 

poskytovaná podle zvláštních právních předpisů46 představitelům státní moci a 

některých státních orgánů a soudcům a poslancům Evropského parlamentu, 

zvoleným na území České republiky – s tímto široce pojatým osvobozením nelze 

souhlasit, úprava osvobození týkající se poslanců Evropského parlamentu plyne 

ovšem ze Směrnice Evropského společenství, takže byla povinna ji implementovat, 

s) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu 

nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle 

zvláštních právních předpisů, do výše minimálního nároku určeného zvláštním 

právním předpisem upravujícím pracovně právní vztahy; toto ustanovení není ještě 

v roce 2008 použitelné, bude aktuální, až nabude účinnosti nový zákon o 

nemocenském pojištění a návazně se použije ustanovení o minimálních nárocích 

uvedených v zákoníku práce (ale ve vazbě na nový zákon o nemocenském 

pojištění),47 

t) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a 

se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve 

prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu 

výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci. 

 

3.4 Funkční požitky 

Za příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, jsou prohlášeny v 

§ 6 odst. 10 zákona i funkční požitky, tj. příjmy, které náleží jako odměna za výkon 

funkce. 

Funkční požitky jsou postaveny naroveň příjmům ze závislé činnosti a platí pro 

ně rovněž ustanovení zákona, která upravují, co u zaměstnanců není předmětem daně a 

které příjmy jsou u něho od daně z příjmů osvobozeny. Pro způsob zdanění je rovněž 

rozhodující, zda poplatník má či nemá u plátce podepsáno prohlášení k dani. U 
                                                 
 
46 Zákon odkazuje příkladmo na zákon č.236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s 
výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 
47 Op. sub. cit 30, s. 147 
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poplatníka s nepodepsaným prohlášením, jehož příjmy v úhrnu za kalendářní měsíc 

nepřesáhnou 5 000 Kč hrubého příjmu (ovšem před navýšením hrubého příjmu o 

pojistné – pokud se podle zvláštních právních předpisů platí - které je z těchto příjmů 

povinen platit zaměstnavatel sám za sebe; viz níže základ daně a sazba daně), se i u 

funkčních požitků vybírá konečná srážková daň zvláštní sazbou ve výši 15 %. 

Za funkční požitky se považují: 

- funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR a platy vedoucích 

ústředních úřadů státní správy, 

- odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní 

samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách 

a v jiných orgánech a institucích. 

Funkčními požitky jsou nejen veškeré odměny, které dostává funkcionář za 

výkon funkce, ale též příjmy, jež plynou poplatníkovi v souvislosti se současným, 

budoucím nebo i dřívějším výkonem funkce a bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u 

kterého poplatník funkci vykonává, nebo od plátce, u něhož poplatník funkci 

nevykonává, a to i když nemají přímo charakter odměny za výkon funkce. Jedna se o 

příjmy peněžní, ale i poskytnuté v naturální formě, např. z titulu používání služebního 

motorového vozidla nebo služebních telefonů i pro soukromé účely, náhrady ušlého 

výdělku vyplácené funkcionářům po dobu výkonu funkce atp. 

Příjmy z funkčních požitků se zdaňují stejným způsobem jako příjmy ze závislé 

činnosti. 

Co se nepovažuje za funkční požitky je upraveno v § 6 odst. 11 zákona. Tyto 

příjmy jsou vyňaty z předmětu daně z příjmu, resp. nejsou příjmy ze závislé činnosti a 

jedná se o: 

a) náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká 

nárok podle zvláštních právních předpisů, s výjimkou náhrady ušlého příjmu, a  

b) příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za 

činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů. 

ad a) K náhradám výdajů se vztahuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitele státní moci a některých dalších 

státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů – uvádí funkce, ve kterých mají 

poplatníci nárok na náhrady výdajů, kterou jsou poskytovány v souvislosti s výkonem 
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funkce. Úprava platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce se týká poslance 

a senátora Parlamentu ČR, člena vlády, prezidenta republiky, soudce Ústavního soudu, 

člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ředitele Bezpečnostní 

informační služby a soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a 

Nejvyššího správního soudu. Těmto osobám náleží plat, další plat, náhrady výdajů, 

naturální plnění a odchodné. Náhrady výdajů, kterých se vyloučení z předmětu daně 

týká, jsou peněžitá plnění, která se poskytují za podmínek a ve výši stanovené zákonem 

(podle druhu jsou označovány jako paušální jednoúčelové či víceúčelové náhrady, 

náhrady prokázaných výdajů a náhrady prokázaných výdajů do stanovené výše). Jsou to 

zejména náhrady výdajů na dopravu do místa sídla orgánu, v němž je funkce 

vykonávána, a v místě tohoto sídla, na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, na 

odbornou literaturu, reprezentaci, na odborné a administrativní práce, činnost osobního 

asistenta, stravování při tuzemských i zahraničních cestách aj. 

Naturální plnění a náhrady výdajů ve výši peněžité hodnoty namísto naturálního plnění 

jsou od daně podle § 6 odst. 9 písm. r) osvobozeny.  

Jak je vidět, je úprava úlev a výhod nejen pro ústavní činitele velice široká a není k ní 

podle mého ani zřejmý legitimní důvod, nehledě na téměř jednohlasné nesouhlasné 

stanovisko veřejného mínění s tímto stavem.  

ad b) tyto příjmy jsou výslovně prohlášeny za příjmy z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti v § 7 odst. 2 písm. c) zákona; pouze pokud tlumočníci a znalci 

vykonávají uvedenou činnost na základě pracovněprávního vztahu, spadají jejich 

odměny do příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a). 

 

3.5 Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků 

Asi nejproblematičtější a nejvíce diskutovanou záležitostí je v souvislosti se 

zdaňováním zaměstnanců po přijaté reformě veřejných financí pojem „superhrubá 

mzda“. Tento pojem bychom však v novele hledali marně, není možné jej nalézt ani 

v mzdových právních předpisech, předpisech upravujících pracovněprávní vztahy atp. 

Jde o uměle vytvořený výraz, určený výhradně pro daňovou oblast, který vyjadřuje pro 

účely zdanění příjmů zaměstnanců základ daně z příjmu. Novou definici základu daně 

(dílčího základu daně) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 
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obsahuje novelizovaný § 6 odst. 13 zákona, podle něhož jsou základem (dílčím 

základem) daně příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou 

v odstavcích 4 a 548, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní 

pojištění (dále jen „pojistné“), které je z těchto příjmů podle zvláštních právních 

předpisů49 povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se 

vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající 

příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění. 

Jak jsem již zmínil, nesouhlasím s konstrukcí základu daně na principu 

superhrubé mzdy, a to hned z několika důvodů. Za prvé poplatníkovi je mimo jeho 

vlastní příjem zdaňována i částka, která se ho prakticky netýká, nemá z ní užitek. Tím 

pádem (za druhé) je faktem, že se do příjmu poplatníka započítá i pojistné 

zaměstnavatele, zvyšována i efektivní (tj. skutečná) daňová sazba – je to tedy svým 

způsobem, alespoň podle mě, klamání poplatníka (lineární sazba 15 % vypadá opticky – 

a politicky - velice dobře). 

Jestliže se u daňového rezidenta jedná o příjem plynoucí ze zdrojů ve státě, 

s nímž Česká republika neuzavřela dohodu o zamezení dvojího zdanění, stanoví § 6 

odst. 14 zákona, že základem daně je jeho příjem zvýšený o částku odpovídající 

příspěvkům zaměstnavatele na pojištění povinně placené podle odstavce 13 a snížený o 

daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Pokud však závislá činnost je vykonávána 

ve státě, s nímž Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřela, je 

základem daně příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě zvýšený o částku 

odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na pojištění povinně placené podle odstavce 

13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí (ale pouze v rozsahu, v němž 

nebyla tato daň započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle ustanovení zákona o 

vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí v předchozím zdaňovacím období.) 

Jinými slovy: na rozdíl od právní úpravy platné a účinné do konce roku 2007, 

kdy základem daně se stanovil tak, že se z hrubé mzdy odečetlo pojistné, které byl 

                                                 
 
48 Příjmy tvořící samostatný základ daně a příjmy a specifikované příjmy ze zdrojů v zahraničí 
49 Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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povinen platit zaměstnanec (ať už bylo sražené zaměstnavatelem, nebo uhrazeno 

zaměstnancem) a které činilo 12,5 % z hrubé mzdy, se nyní stanoví základ daně tak, že 

se naopak přičte k hrubé mzdě i pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za 

sebe – to je v současné době (obvykle50) 35 % z hrubé mzdy. Logicky tedy již není 

pojistné 12,5 %, které je povinen platit zaměstnanec ze svých příjmů, daňově 

uznatelným výdajem (jediný daňový výdaj týkající se zaměstnanců tak byl novelou 

zrušen). 

Pro zjištění nového základu daně u zaměstnance je velmi důležité, zda konkrétní 

příjem zaměstnance se zahrnuje do vyměřovacích základů pro povinné pojistné, zda pro 

obojí pojistné nebo jen pro zdravotní pojistné. Pokud zaměstnavatel z příjmů 

zaměstnance nebude mít povinnost platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění (např. 

dohoda o provedení práce), základ daně u zaměstnance ze zvyšovat nebude. 

Co se týče uplatňování výdajů zaměstnavatele, postupuje se v daném případě 

obdobně jako do konce roku 2007. Daňovým výdajem zaměstnavatele je i nadále hrubá 

mzda v souladu s § 24 odst. 2 písm. p) zákona a pojistné, které je povinen platit 

zaměstnavatel z důvodu zaměstnávání osob v souladu s § 24 odst. 2 pism. f) zákona51. 

Obecně se do základu daně z příjmů fyzických osob nezahrnují příjmy od daně 

osvobozené a dále příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, z nichž se vybírá 

konečná srážková daň zvláštní sazbou. 

Základ daně je chápán jako celoroční, i když zaměstnanec třeba po několik 

měsíců mzdu nepobíral. Do základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků se zahrnují i ty příjmy, které byly vyplaceny poplatníkovi nebo které poplatník 

obdržel nejdéle 31. ledna po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy. 

Příjmy vyplacené nebo obdržené tomto datu se započítávají do základu daně v daňovém 

období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy. Mohou nastat i případy (např. příjmy 

omylem vyplacené zaměstnanci za jinou osobu), kdy zaměstnanec musí příjem ze 

závislé činnosti nebo jeho část v následujícím roce nebo následujících letech vrátit. 

Takové situace řeší §5 odst. 6 zákona, kdy se vrácení příjmu za předpokladu jeho 

                                                 
 
50 Lze se setkat se situacemi, kdy se platí například pouze pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako 
třeba z odměn členů představenstva a dozorčí rady obchodních společností nebo z příjmů za výkon 
funkce u neuvolněných zastupitelů. 
51 Sedláková, E., Novela zákona o daních z příjmů, in: Daně a finance, roč. 2008 č. 2, str. 18 



 37 

právního důvodu zohlední v témže roce odpočtem od příjmu a nemění se zdanění v roce 

výplaty. 

Jak vyplývá z jeho pojetí, rozumí se příjmem nejen částky vyplacené, ale i 

částky připsané zaměstnanci k dobru tak, že s nimi může volně disponovat, dále také 

plnění zaměstnavatele za zaměstnance, jako například částky, které platí zaměstnavatel 

zaměstnanci na soukromé životní pojištění. 

 

3.6 Nezdanitelná část základu daně 

Základ daně lze před výpočtem daňové povinnosti snížit o tzv. nezdanitelnou 

část základu daně. Úprava tohoto konstrukčního prvku daně je obsažena v § 15 zákona. 

Dříve toto ustanovení obsahovalo celou řadu standardních i nestandardních položek, 

které se odečítaly od základu daně. Charakter a obsah § 15 zákona byl podstatně 

změněn novelou zákona o daních z příjmů č. 669/2004 Sb., kdy bylo zavedeno daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě a odpovídající část § 15 byla přesunuta do § 35c, a 

zákonem č. 545/2005 Sb., který od roku 2006 převedl standardní nezdanitelné částky na 

slevy na dani a přesunul je do § 35ba. 

Slevy na dani a nezdanitelné části základu daně mají, oproti daňovému 

zvýhodnění (viz podkapitola 3.9), společné to, že se mohou uplatnit maximálně do výše 

daňové povinnosti, resp. do výše základu daně. Není tedy možné, aby se daňová 

povinnost po využití slev na dani nebo nezdanitelných částí základu daně dostala do 

záporných hodnot. 

Nezdanitelné částky jsou v jednom případě stanoveny paušální částkou (dar na 

zdravotnické účely v podobě odběru krve), v ostatních omezeny limitem, a to bez 

ohledu na výši příjmu poplatníka, a odčítají se od základu daně nezávisle na sobě. 

Pokud je základ daně tak nízký, že odpočet všech nezdanitelných částek, na které má 

poplatník nárok, nelze provést, daň (záloha na daň) se nevybírá. Neuplatněné 

nezdanitelné částky nelze přesouvat do dalšího zdaňovacího období. 

Nezdanitelné části základu daně v § 15 jsou tyto: 

- hodnoty darů poskytnutých vybraným subjektům (těmi mohou být např. obce, kraje, 

organizační složky státu, pořadatelé veřejných sbírek) na financování vědy a 

vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, školství, na účely sociální, zdravotnické a 

ekologické, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti a na další 
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obecně prospěšné aktivity. Od základu daně lze odečíst i dary poskytnuté 

obyvatelům ČR, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, a nebo jsou nezletilými 

dětmi závislými na péči jiné osoby na zdravotnické prostředky až do částky 

nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky. 

V důsledku povodní v roce 2002 bylo do zákona zařazeno ustanovení, které 

umožňuje odečíst od základu daně dary na financování odstraňování následků 

živelní pohromy na území ČR. 

Podmínkou možnosti odečtení od základu daně je, aby úhrnná hodnota darů ve 

zdaňovacím období přesáhla alespoň 2 % ze základu daně anebo činila alespoň 

1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pokud daruje někdo 

bezplatně krev, může si odečíst od základu daně za jeden odběr částku 2 000 Kč 

jako dar na zdravotnické účely. 

Co se týče prokazování darů, jejich účelu a hodnoty, staví se judikatura k tomuto 

problému takto: „Přestože písemná darovací smlouva je občanským zákoníkem 

požadována pouze v některých případech, pro daňové účely musí mít dárce na 

paměti, že je nutno správci daně prokázat, že dar byl poskytnut na zákonem 

vymezené účely. Z darovací smlouvy nebo potvrzení příjemce o převzetí daru by 

mělo být patrno, kdo byl dárcem a příjemcem daru, kdy byl dar poskytnut a v jaké 

výši, také nesmí být opominut účel poskytnutí daru.“52 

Darování se také poměrně často využívá k obcházení zákona a ke zdánlivě 

legálnímu uplatňování nezdanitelné částky ze základu daně. Z rozhodovací praxe 

soudů lze uvést: „Založí-li osoby, mezi nimiž existují úzké příbuzenské vazby, 

spolek za tím účelem, aby prostřednictvím darů věnovaných tomuto spolku 

financovaly sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity svých dětí, je nutno s ohledem 

na okolnosti případu vždy zvážit, zda odečtení hodnoty takového daru od základu 

daně podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není 

zneužitím práva53.“ 

                                                 
 
52 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.12.2003, sp. zn. 16 Ca 433/2001 
53 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, z 10.11.2005, sp.zn. 1 Afs 107/2004. 
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- částky úroků zaplacených úvěrů ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru54 

poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou, 

snížených o státní příspěvek (poskytnutý podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., 

kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové 

výstavby, ve znění pozdějších předpisů), jakož i úvěru poskytnutého v souvislosti s 

úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem (např. překlenovací úvěr, 

předhypoteční úvěr55), a použitým na financování bytových potřeb. Nesmí jít ovšem 

o bytové potřeby v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo 

pro účely pronájmu. Použije-li se bytová potřeba nebo její část k podnikatelské nebo 

jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu 

užívání bytové potřeby uplatnit pouze v poměrné výši. Sám zákon uvádí, co rozumí 

pod pojmem bytové potřeby. Spadá sem např. výstavba či koupě bytového nebo 

rodinného domu, změna stavby, koupě pozemku, splacení členského vkladu nebo 

vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva 

nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, údržba stavby bytového 

domu aj. 

V úhrnu nesmí tato nezdanitelná část základu daně přesáhnout částku 300 000 Kč za 

rok ze všech úvěrů u poplatníků v domácnosti. Dále je u většiny bytových potřeb 

stanoven požadavek trvalého bydlení vlastního nebo trvalého bydlení druhého z 

manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Při placení úroků jen po 

část roku nesmí uplatňovaná částka přesáhnout 1/12 stanovené maximální částky za 

každý měsíc, ve kterém byly úroky placeny (tj. 25 000 Kč měsíčně).  

- příspěvky zaplacené poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (penzijní 

připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrn 

příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížený o 
                                                 
 
54 Ustálení judikatura se k pojmu hypoteční úvěr staví takto: „Nejde o hypoteční úvěr, jestliže poskytnutý 
úvěr dle smlouvy nebyl současně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, resp. splacení tohoto úvěru 
nebylo současně zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR a dlužná částka tak nebyla plně 
a po celou dobu zajištěna zástavním právem.“ (Rozsudek Městského soudu v Praze z 21.3.2002, sp. zn. 
38 Ca 215/2001), dále např. rozsudek Městského soudu v Praze z 27.10.2003, sp. zn. 38 Ca 466/2001. 
55 Tyto příklady uvádí pokyn D-300 
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6 000 Kč. Maximálně však lze odečíst ve zdaňovacím období 12 000 Kč (tj. pokud 

chce poplatník snížit základ daně o 12 000 Kč, musí přispět na penzijní připojištění 

v kalendářním roce alespoň 18 000 Kč). Od novely zákona č. 545/2005 Sb., se 

zabraňuje spekulativnímu uzavírání smluv se státním příspěvkem za účelem získání 

daňové výhody tím, že pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez 

nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a bylo mu vyplaceno odbytné (např. že 

poplatník smlouvu vypověděl), pak musí ve zdaňovacím období, kdy mu penzijní 

připojištění zaniklo, zvýšit základ daně o částky, o které mu byl v předchozích 

letech z důvodu zaplacených příspěvků základ daně snížen (tyto částky jsou 

příjmem podle § 10, tj. patří do ostatních příjmů). 

- částky pojistného zaplacené ve zdaňovacím období na soukromé životní pojištění 

poplatníka, který je zároveň pojistníkem a pojištěným, a pojišťovnou, která je 

oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky nebo na 

území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru; 

předpokladem je, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) 

je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve 

v kalendářním roce, v kterém dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s 

pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že 

pojistná částka u tohoto druhu pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let 

činí alespoň na 40 000 Kč a u smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let alespoň na 70 

000 Kč. Maximálně lze odečíst za zdaňovací období 12 000 Kč i v případě, že 

poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Stejně jako v odstavci výše 

platí, že při nedodržení podmínek musí a zániku smluv musí být základ daně zvýšen 

o částky, o které byl v jiných zdaňovacích obdobích snížen, s výjimkou pojistných 

smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva 

nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého 

životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu 

daně. 

- zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – poplatník si může odečíst 

částku odpovídající zaplaceným členským příspěvkům člena až do výše 1,5 % 

zdanitelných příjmů (výjimkou jsou příjmy zdaňované srážkovou daní), ale 

maximálně 3 000 Kč za zdaňovací období. 
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- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 

Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Lze odečíst nejvýše 

10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, resp. 15 000 Kč u 

osoby s těžším zdravotním postižením. 

Uplatnění nezdanitelných částek podle § 15 u daňových nerezidentů nebylo 

zatím přímo ze zákona omezeno. Novelou byla však nezdanitelná částka z důvodu 

placení úroků z úvěrů na bytové potřeby nerezidentem umožněna jen u nerezidenta 

splňujícího kritérium, že úhrn příjmů ze zdrojů na území ČR podle § 22 zákona činí 

nejméně 90 % všech jeho příjmů, obdobně jako např. pro uznání daňového zvýhodnění 

na děti. Kromě toho od roku 2008 budou moci nerezidenti uplatnit nezdanitelné částky 

týkající se úroků z úvěrů na bytové potřeby pouze prostřednictvím daňového přiznání. 

 

3.7 Sazba daně 

Počínaje rokem 2008 byla novelou v oblasti daně z příjmu fyzických osob 

zavedena namísto dosavadní klouzavě progresivní sazby ve výši 12 % až 32 % daňová 

sazba lineární, která činí 15 % (§ 16 zákona). Toto opatření znevýhodňuje tzv. 

nízkopříjmové skupiny poplatníků, kteří doposud svoje příjmy nebo jejich převážnou 

část zdaňovaly sazbou ve výši 12 %, a naopak přináší výhody pro poplatníky s vyššími 

příjmy (jejichž základ daně byl dosud zdaňován sazbami vyššími). Vzniklé disproporce 

mají být kompenzovány zvýšením slev na dani v § 35ba ZDP a zvýšením daňového 

zvýhodnění (viz níže). V souvislosti se zavedením jednotné sazby daně byl také zrušen 

§ 16 odst. 2 zákona jako nadbytečný zvláštní režim pro vybírání daně paušální sazbou u 

vybraných druhů příjmů plynoucích českému daňovému rezidentu ze zdrojů v zahraničí, 

které mohl poplatník podle svého uvážení zahrnout v přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob do samostatného základu daně.  

Původně novela rovnou stanovila další snížení sazby daně na 12,5 %, ale 

v prosinci 2008 bylo Poslaneckou sněmovnou rozhodnuto, že namísto snížení sazby 

daně, dojde ke snížení sazby sociálního pojištění o 1,5 %. Tento návrh zřejmě bude 

schválen i Senátem, takže v roce 2009 by uvedené změny měly platit. 

Výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období od roku 2008 bude značně 

zjednodušen. Upravený základ daně (tj. základ daně snížený o nezdanitelné části 

základu daně a odčitatelné položky) se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a z toho se 
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určí 15 % jako daň. Výsledná částka ovšem ještě není konečná, protože (počínaje rokem 

2005 a 2006 s ohledem na úpravy nezdanitelných částech základu daně) se snižuje o 

určité slevy na dani a o daňové zvýhodnění na děti (samozřejmě pokud jsou splněny 

zákonné podmínky, viz následující subkapitoly). 

§ 36 zákona nese název Zvláštní sazba daně. Příjmy v tomto paragrafu chce mít 

stát z hlediska zabezpečení rozpočtových příjmů pod kontrolou, proto je daň z těchto 

příjmů vybírána přímo u zdroje. Před účinností novely byly stanoveny pro určité příjmy 

různé sazby daně, které činily 10 %. 15 %, 20 % a 25 %. Od účinnosti novely (v 

souladu s principem jednotné sazby daně) je daň pro všechny typy příjmů stejná, a to 15 

%56. 

Mezi příjmy, které se zdaňují zvláštní sazbou daně, řadí § 36 odst. 2 písm. p) i 

příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 odst. 4 a tvoří tedy samostatný 

základ daně, jak stanoví § 6 odst. 13 zákona. Podmínky pro zdanění těchto příjmů 

srážkovou daní 15 % jsou následující: 

- jde o příjem tuzemského zaměstnavatele podle § 6 písm. a) a d) odst. 1 zákona, 

nebo od zahraničního plátce definovaného v § 38c zákona, nebo o funkční 

požitky 

- zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani a 

- úhrnný hrubý příjem nepřesahuje v měsíci částku 5 000 Kč (limit 5 000 Kč platí 

před případným zvýšením hrubého příjmu o pojistné za zaměstnance při 

stanovení základu (superhrubé mzdy) např. u dohod o pracovní činnosti). 

Významem této úpravy je pouze to, že tento příjem zdaněný daní vybírané 

srážkou již není titulem pro zahrnování do daňového přiznání podle § 38g. Další 

význam není, protože sazba daně je jednotná. 

Zákon neřeší, za jakou dobu výkonu práce byl příjem ze závislé činnosti a 

funkčních požitků vyplacen. Rozhodující je to, co bylo vyplaceno, připsáno k dobru 

apod. daný měsíc. Pokud tato částka přesáhne 5 000 Kč, není možno použít zdanění 

srážkovou daní, (i kdyby vyplacená částka zahrnovala třeba platbu za předchozí 3 

měsíce a kdy by průměrný příjem činil méně než 5 000 Kč), protože limit stanovený pro 

tento konečný způsob zdanění byl v kalendářním měsíci překročen. Uvedená možnost 

                                                 
 
56 Výjimku tvoří příjmy nerezidentů z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, 
zde byla zvýšena sazba daně z 1 % na 5 % (§ 36 odst. 1 písm. c) 
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však nemůže být použita právě pro ustanovení u srážkové daně. V takovém případě 

zaměstnavatel vypočítá zálohu na daň z celé vyplacené částky – jde o dílčí základ daně 

a zaměstnavatel musí vybrat zálohu na daň ve výši 15 % ze základu pro výpočet 

měsíční daňové zálohy. § 38h odst. 6 sice umožňuje dispozitivně (pokud je to pro 

poplatníka výhodnější) vypočítat zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti tak, jako by 

byly vyplaceny v jednotlivých měsících v případě, že plátce daně vyplatí ve zdaňovacím 

období zdanitelnou mzdu najednou za více kalendářních měsíců stejného zdaňovacího 

období. 57. 

Jak jsem již naznačil v podkapitole 3.5, neodpovídá nominální sazba daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků té efektivní. Můj názor 

je ten, že pro poplatníka, který se zřídkakdy vyzná v daňových otázkách, by jistě bylo 

lepší a srozumitelnější, kdyby zákonem stanovená sazba daně skutečně odpovídala 

tomu, co odvádí. 

 

3.8 Slevy na dani 

Slevy na dani byly do zákona zavedeny s účinností od 1. 1. 2006, když byly 

transformovány z nezdanitelných částí základu daně. Na rozdíl od odčitatelných 

položek a nezdanitelných částí základu daně je sleva na dani částkou, která se odečítá 

přímo od výsledné daňové povinnosti, takže finanční dopad uplatnění tohoto daňového 

výhody je mnohem výrazněji vnímán. V době, kdy ještě platila progresivní daň to 

nemuselo platit nutně pro všechny poplatníky, protože např. nezdanitelné položky jim 

mohly snížit základ daně a zařadit je do nižší daňové sazby, takže pro některé 

poplatníky znamenaly nezdanitelné části základu daně větší úlevu než slevy na dani. 

Výrazným rysem slevy na dani je i to, že každý, kdo ji využije, dosáhne stejné úspory, 

bez ohledu na základ daně.  

Jak již bylo řečeno, u poplatníků-fyzických osob byly původní nezdanitelné části 

základu daně počínaje rokem 2006 nahrazeny slevami na dani. Slevy jsou stanoveny 

pevnou částkou, přičemž konkrétní výše se novelizacemi ZDP průběžně mění. 

Osobní slevy na dani obsahuje § 35ba zákona, kromě toho najdeme v zákoně i 

jiné slevy na dani, které však nemůže uplatnit zaměstnanec z titulu závislé činnosti nebo 

                                                 
 
57 Op. cit. sub 31, s. 134. 
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funkčních požitků (tj. pokud by zároveň nebyl např. zaměstnavatelem nebo osobou 

samostatně výdělečně činnou). Tyto jiné slevy na dani obsahují § 35, § 35a a §35b a 

týkají se slev na dani z titulu zaměstnávání zdravotně postižených nebo slev z důvodu 

poskytnutí příslibu investiční pobídky. 

Slevami na dani podle § 35ba jsou tedy: 

• Základní sleva na dani – tuto slevu může nárokovat každý poplatník, počínaje 

rokem 2008 i starobní důchodce. Na zdaňovací období roku 2008 byla novelou 

výše slevy stanovena na 24 840 Kč. Na rok 2009 se měla rapidně snížit na 

16 560 Kč v souvislosti s plánovaným snížení sazby daně na 12,5 %. Jak již bylo 

řečeno, Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh změny zákona o daních 

z příjmů (a s největší pravděpodobností bude schválena i Senátem), kdy by měla 

zůstat daňová sazba i v roce 2009 na 15 %. Sice by se mělo snížit sociální 

pojistné o 1,5 %, to by však při zachování plánovaného snížení slev na dani 

nemohlo vykompenzovat negativní dopad menších slev na poplatníka (de facto 

by se poplatníkům zvýšily daně), proto bylo zároveň rozhodnuto, že výše slev na 

dani zůstane i v roce 2009 na hodnotách roku 2008.  

Nárok na základní slevu není nutné žádným způsobem prokazovat. Pouze 

poplatník, který se stal starobním důchodcem, má povinnost oznámit 

zaměstnavateli tuto skutečnost a každoročně do 15. února mu předkládat doklad 

o výši důchodu za minulý rok. 

• Sleva na manžela s vlastními příjmy do stanoveného limitu – nárok má ten 

poplatník, který žije s druhým z manželů ve společné domácnosti (tj. žijí spolu 

trvale a společně se podílejí na úhradě nákladů) a nemá vlastní příjmy 

přesahující v ročním úhrnu 38 040 Kč. Její výše stejná jako u slevy na 

poplatníka.58 Některé typy příjmů se do rozhodného příjmu manžela nezahrnují 

(např. dávky sociální péče, státní podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

stipendia, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo státní příspěvky podle 

zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření), jiné naopak 

ano (mj. i příjmy z nemocenských dávek, příjmy sražené srážkovou daní, příjmy 

nezdanitelné a od daně osvobozené, vyjma výslovně vyjmenovaných). Příjem 

                                                 
 
58 Tato úprava má zřejmě mimo jiné zmírnit popř. odstranit možné dopady ze zrušení institutu společního 
zdanění manželů 
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manžela je nutno posuzovat v brutto výši, tj, nesnížený o výdaje (sociální a 

zdravotní pojištění). Pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P, poplatník 

uplatní slevu v dvojnásobné výši. Poplatník zaměstnanec prokazuje 

zaměstnavateli nárok např. občanským průkazem manžela (manželky) nebo 

oddacím listem. Povinnost prokazovat výši jeho příjmů stanovena není, v praxi 

se uplatňuje čestné prohlášení manžela. 

• Slevy z důvodu invalidity – výše úlevy je odlišena podle stupně zdravotního 

postižení (§ 35ba odst. 1 písm. c) až e). Činí: 

-  2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný 

invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na invalidní důchod a starobní 

důchod, 

- 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní nebo jiný důchod z důchodového 

pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, nebo 

zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu 

plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle 

zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod 

byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní. 

- 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P. 

Souběh první dva případů slev na dani z důvodu invalidity je vyloučen, je však 

možno zároveň uplatnit slevu držitele průkazu ZTP/P a slevu z titulu částečné, 

nebo plné invalidity. (Kromě tohoto jednoho uvedeného případu se jinak slevy 

podle § 35ba při splnění podmínek sčítají.) 

Poplatník-zaměstnanec prokazuje zaměstnavateli nárok rozhodnutím o přiznání 

invalidního důchodu dokladem o výplatě důchodu, průkazem ZTP/P, případně 

potvrzením místně příslušného správce daně o tom, že žádost o plný invalidní 

důchod byla zamítnuta z jiných důvodů, než že nejde o plnou invaliditu. Pro 

poplatníka podávajícího přiznání nejsou stanoveny povinné přílohy k prokázání 

nároku, nárok se prokazuje až na případnou výzvu správce daně59. 

                                                 
 
59 § 38l odst. 2 písm. b), c) a d) zákona 
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• Sleva na studenta - činí 4 020 Kč, nárok může uplatnit poplatník, který se ve 

smyslu § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), soustavně 

připravuje na budoucí povolání. Nárok přitom lze uplatnit maximálně do 26 let 

věku poplatníka, nebo maximálně do 28 let věku, jde-li o prezenční formu studia 

v doktorském studijním programu. Za dobu soustavné přípravy na budoucí 

povolání se považuje i doba školních prázdnin, pokud po jejich skončení 

bezprostředně navazuje příprava na budoucí povolání studiem střední či vysoké 

školy, nebo, v případě střední školy, posledních školních prázdnin po skončení 

studia. To neplatí pro kalendářní měsíc, v němž poplatník po celý měsíc 

vykonával výdělečnou činnost nebo bral podporu v nezaměstnanosti. V případě 

vysoké školy se do doby soustavné přípravy počítá i měsíc následující po měsíci 

ukončení studia (opět jen v případě, že poplatník v daném měsíci nevykonával 

výdělečnou činnost nebo nebral podporu v nezaměstnanosti). 

Nárok se prokazuje potvrzením školy o přípravě na budoucí povolání na 

příslušný rok (poplatník podávající přiznání nárok dokládá opět pouze na výzvu 

správce daně)60. 

U slevy na manžela a u slevy z titulu invalidity existuje určité omezení pro 

poplatníky-nerezidenty ČR. Daňový nerezident může tyto slevy uplatnit jen za 

podmínky, že minimálně 90 % jeho zdaňovaných příjmů (s výjimkou příjmů 

zdaňovaných srážkou podle zvláštní sazby daně) plyne ze zdrojů na území ČR – slevy 

na poplatníka a slevy na studenta mohou nerezidenti uplatnit za stejných podmínek jako 

rezidenti. 

Slevu na poplatníka může uplatnit každý v celoroční výši, není tedy rozhodné, 

jak dlouho byl zaměstnán, jaké měl příjmy atd., ale pouze to, že je daňovým 

poplatníkem. U ostatních slev může naopak poplatník uplatnit snížení daně o částku ve 

výši jedné dvanáctiny pouze za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly 

podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. 

Ač se v rámci snah o návrhy na zjednodušení daně z příjmů fyzických osob 

objevovaly názory na odstranění téměř všech daňových úlev, včetně slev na dani, je 

                                                 
 
60 § 38l odst. 2 písm. e) zákona 
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stávající konstrukce daně taková, že se bez vysokých daňových úlev neobejde, protože 

by přímo poškodila nízko a středněpříjmové skupiny poplatníků. Kompenzace zvýšení 

efektivní sazby daně v rámci superhrubé mzdy pro tyto skupiny však ještě neznamená, 

podle mého přesvědčení, respektování principu daňové spravedlnosti. 

 

3.9 Daňové zvýhodnění 

Poněkud odlišnou formou daňového zvýhodnění je titul stanovený v § 35c 

zákona – zvýhodnění na vyživované dítě. Před zavedením tohoto nástroje od roku 2005 

byli rodiče zvýhodňováni formou nezdanitelné části základu daně. Toto zvýhodnění je 

v podstatě modifikovanou slevou na dani – pokud je totiž výše daňové povinnosti po 

uplatnění tohoto zvýhodnění záporná, dostane poplatník tento přeplatek na dani od 

správce daně formou daňového bonusu.  

Částka, kterou si lze odečíst za jedno vyživované dítě, které žije s poplatníkem 

v domácnosti, činí za rok 2008 10 680 Kč (podle původního záměru v novele by se na 

rok 2009 měla snížit na 10 200 Kč, ale pokud bude přijata výše uvedená změna zákona, 

měla by sleva zůstat beze změny). Pokud je toto dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje 

se tato částka na dvojnásobek. Tuto slevu však může uplatnit pouze poplatník, který 

nevyužívá slevu na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky (§ 35a a § 35b 

zákona). Daňový nerezident může toto zvýhodnění uplatnit, pouze pokud úhrn všech 

jeho zdaňovaných příjmů (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkou podle zvláštní sazby 

daně) ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 %. 

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového 

bonusu nebo kombinací obojího. Slevy na dani se uplatní maximálně do výše daňové 

povinnosti poplatníka; v případě, kdy zvýhodnění svým rozsahem přesáhne výši daňové 

povinnosti poplatníka, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem – ten lze uplatnit, pokud je 

jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč ročně (a to i u 

poplatníka, jehož dítě je držitelem průkazu ZTP/P, kdy se částka daňového zvýhodnění 

zdvojnásobuje). 
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Zákon stanoví podmínky čerpání daňového zvýhodnění následovně: 

• Poplatník musí mít v daném zdaňovacím období příjem podle §§ 6, 7, 8 nebo 961 

ZDP, a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, stanovené pro 

zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku daného zdaňovacího 

období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti62. 

Minimální mzdu stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o 

nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Neupravovaná měsíční mzda činí 8 000 Kč, takže aby 

poplatník dosáhl na možnost daňového zvýhodnění, musí mít z uvedených 

příjmu ročně alespoň 48 000 Kč. 

• Musí jít o vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Zákon odkazuje na 

definici domácnosti v § 115 občanského zákoníku: kritériem je tedy to, že 

poplatník s dítětem spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 

(toto druhé kritérium domácnosti je nutno z praktických důvodů vykládat velice 

extenzivně, ne-li od něj rovnou odhlédnout). Dočasný pobyt dítěte mimo 

domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Pokud dítě vyživuje 

více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit v daném zdaňovacím období 

(nebo v jednom měsíci, v případě zaměstnanců) pouze jeden z nich.  

Naproti tomu pojem vyživované dítě definuje přímo zákon sám. Podle § 35c 

odst. 6 se za vyživované dítě považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která 

nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) 

rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je 

- nezletilým dítětem 

- zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní 

důchod a  

o soustavně se připravuje na budoucí povolání 

o nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo 

vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

                                                 
 
61 Pokud má poplatník příjmy pouze z pronájmu, nesmí vykázat ztrátu. 
62 Např. omezené pracovní uplatnění zaměstnance, jako jsou mladiství a invalidé 
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o z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. 

Zákon sám nevymezuje, co rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání – 

odkazuje na § 12 až 15 zákona o státní sociální podpoře: 

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: 

- studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 

- studia za trvání služebního poměru, 

- dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na 

středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno nebo 

má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo 

podporu při rekvalifikaci, 

- teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost 

pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti 

- studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na 

středních nebo vysokých školách v České republice. 

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje např. také doba 

od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, 

jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, doba školních prázdnin 

navazujících na skončení studia na střední škole. Pokud dítě řádně ukončí vysokou 

školu, považuje se za dobu soustavné přípravy na budoucí povolání i měsíc následující 

po měsíci, v kterém došlo k řádnému ukončení studia, pokud ovšem dítě nevykonává po 

celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

Zákon umožňuje poplatníkovi uplatnit daňové zvýhodnění i na dítě, které již 

vstoupilo do svazku manželského, a sice za předpokladu, že manžel (manželka) dítěte 

nemá příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu podle § 35ba a pokud dítě žije 

s poplatníkem (který je k dítěti ve vztahu rodičovském nebo nahrazujícím rodičovskou 

péči) v domácnosti. 

Nárok na daňové zvýhodnění prokazuje poplatník u plátce daně podle § 38l 

odst. 3 např. úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte, předložením průkazu 
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ZTP/P dítěte, potvrzením školy, že zletilé dítě žijící v poplatníkem v domácnosti se 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem atd. 

Poplatník vyživující dítě jen po část zdaňovacího období může uplatňovat 

zvýhodnění pouze ve výši 1/12 z roční částky za každý měsíc, na jehož počátku byly 

splněny podmínky pro jeho uplatnění. Měsíční daňový bonus je možno vyplatit, činí-li 

alespoň 50 Kč, nejvýše však do výše 4 350 Kč. Povinnost plátce měsíční daňový bonus 

vyplatit je dána, jestliže výše příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (mimo 

příjmy osvobozené a příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně) 

vyplacených nebo zúčtovaných za daný měsíc dosahuje výše alespoň poloviny 

minimální mzdy. 

Jestliže při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění je nárok na daňové 

zvýhodnění vyšší než vypočtená daň snížená o slevy na dani podle § 35ba, má poplatník 

nárok na daňový bonus pouze v tom případě (jak již bylo výše řečeno), kdy úhrn jeho 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech plátců daně v uplynulém 

zdaňovacím období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. Pokud ovšem 

poplatník na tyto příjmy nedosáhl, neztrácí nárok na již vyplacené daňové bonusy 

z kalendářních měsíců, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny 

minimální mzdy (nesmí mít ovšem k tomu další příjmy podle § 7 až 10, které jsou vyšší 

než 6 000 Kč – opět se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozeny a příjmy, 

z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně). 

 

3.10 Zálohy na daň  

Důvodem, proč se měsíční zálohy srážejí, je, že tyto příjmy jsou lehce 

odhadnutelné a pravidelné a lze jimi tak zajišťovat plynulý daňový výnos do veřejných 

rozpočtů a také proto, že zaměstnanci nejsou zatěžováni daňovou administrativou. 

Zároveň tím, že je povinnost výpočtu i odvodu přenesena ze zaměstnance na 

zaměstnavatele, dochází ke snížení nákladů na daňovou správu a omezuje se i takto 

výrazným způsobem možnost daňových úniků63. 

Zálohy na daň se platí v průběhu zálohovacího období, což je časový úsek, který 

zahrnuje období mezi dvěma lhůtami pro podání řádného přiznání za zdaňovací období. 

                                                 
 
63 Janoušková, J. Daňová politika A. Vydání první. Karviná: Slezská univerzita. Obchodně podnikatelská 
fakulta. 2005, s 100. 
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Při stanovení toho, jak často a v jaké výši ze zálohy platí, se vychází z poslední daňové 

povinnosti. To však nemusí platit pro poplatníka, který má příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků. Ten se totiž může setkat se dvěma formami zálohování. 

První forma by se dala označit jako záloha základní, která se vztahuje jak na 

fyzické, tak na právnické osoby a upravuje ji § 38a ZDP. Charakteristické pro ni je, že 

poplatník si ji stanovuje sám a že je (jak bylo uvedeno) odvozena z poslední známé 

daňové povinnosti poplatníka64. Zálohy podle tohoto ustanovení neplatí ti poplatníci, 

jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje. 

Jestliže poplatníkova poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale 

nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 40 % poslední 

známé daňové povinnosti – první záloha je splatná do 15.6. a druhá do 15.12. 

zdaňovacího období. A nakonec poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost 

přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši jedné čtvrtiny poslední známé daňové 

povinnosti – zálohy jsou splatné do 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. zdaňovacího období. 

S druhou formou se může setkat pouze poplatník mající příjmy ze závislé 

činnosti a funkčních požitků65, je upravena v § 38h zákona, resp. § 35d. Na rozdíl od 

základní zálohy tuto vypočítává a sráží zaměstnanci zaměstnavatel a nevychází se 

přitom z poslední daňové povinnosti, ale z tzv. základu pro výpočet zálohy. 

Reálně může u zaměstnance nastat souběh placení záloh základních a záloh 

plynoucích ze závislé činnosti, a to v tom případě, pokud má zaměstnanec kromě příjmů 

ze závislé činnosti a funkčních požitků ještě jiné příjmy podle § 7 až 9 ZDP66. Tuto 

situaci řeší § 38a odst. 5 zákona následovně: Pokud příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků poplatníka tvoří alespoň 50 % celkového základu daně, poplatník 

zálohy (rozumí se zálohy podle § 38a zákona) neplatí. Tvoří-li tyto příjmy z celkového 

základu daně méně než 15 %, platí poplatník zálohy podle ustanovení § 38a, tedy podle 

poslední známé daňové povinnosti. Jestliže příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

                                                 
 
64 Polák, M., Kopřiva, J., Baranyková M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. přepracované vydání. 
Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská. 2008, s. 44. 
65 Zákon v § 38a odst. 9 říká: Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé 
činnosti a funkčních požitků, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, 
nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani. 
66 Ostatní příjmy podle § 10 zákona se při stanovování poslední známé daňové povinnosti nezapočítávají, 
z čehož lze dovodit, že se z nich neplatí ani zálohy na daň. 
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požitků se podílejí na celkovém základu daně mezi 15 % a 50 %, platí se zálohy 

v poloviční výši, než v předchozím případě. 

Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se tedy stanovují 

ze základu pro výpočet zálohy. Tím je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací 

období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíraných srážkou sazbou daně67 podle § 36 a 

příjmů, které nejsou předmětem daně, snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, 

a zvýšený o pojistné, které je podle zvláštních právních předpisů ze zúčtovaných nebo 

vyplacených příjmů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Konstrukce, jak vidno, 

svým způsobem kopíruje tvorbu dílčího základu daně (což je pochopitelné, protože 

zálohy by měly být, podle mého názoru, nastaveny tak, aby se v jejich součtu za 

zdaňovací období co nejméně lišily od skutečné daňové povinnosti na konci 

zdaňovacího období). 

Takto stanovený základ pro výpočet zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny 

nahoru a záloha z něj činí za kalendářní měsíc 15 %. Pokud poplatník podepsal 

Prohlášení k dani, sníží plátce zálohu nejprve o prokázanou částku měsíční slevy na 

dani podle § 35ba a následně o částku měsíčního daňového zvýhodnění. Měsíční slevy 

činí jednu dvanáctinu z vybraných ročních částek, tedy: 

2 070 Kč na poplatníka, 210 Kč na částečného invalidního důchodce nebo 

v případě souběhu částečného invalidního a starobního důchodce, 420 Kč na plně 

invalidního důchodce, 1 345 Kč na držitele průkazu ZTP/P a 335 Kč na studenta. 

V souladu s § 35d odst. 2 není možno uplatnit měsíční slevu na manžela – logicky 

proto, že sleva na manžela je podmíněna dosažením, resp. nedosažením určitého příjmu 

za celé zdaňovací období a v jeho průběhu ještě není jasné, zda tohoto manžel dosáhne 

či nedosáhne, takže (podle § 38h odst. 5) se k prokázané slevě na manžela poplatníka 

přihlédne, ještě spolu s nezdanitelnými částkami základu daně, až při ročním zúčtování 

záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. U poplatníka s daňovým 

zvýhodněním na děti se poté od tohoto upraveného základu pro výpočet zálohy ještě 

uplatní částka 890 Kč na jedno vyživované dítě. Pokud tedy po uplatnění daňového 

zvýhodnění dle § 35c vyjde výsledek záloh záporný, je tento rozdíl daňovým bonusem – 

                                                 
 
67 Nově je zde použit termín daň vybíraná srážkou, místo příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně, 
neznamená však věcnou změnu. 
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jeho výplatu upravuje (jak již bylo výše řečeno) § 35d odst. 4: Měsíční bonus lze 

vyplatit, pokud činí alespoň 50 Kč, maximálně do výše 4 350 Kč. Tento daňový bonus 

je povinen plátce poplatníkovi vyplatit, jestliže úhrn vyplacených nebo zúčtovaných 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků tímto plátcem dosahuje alespoň výše 

poloviny minimální mzdy. 

Odlišná úprava v oblasti uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění při 

stanovení záloh platí pro daňové nerezidenty – od výše zálohy stanovené pomocí 

základu pro výpočet zálohy lze odečíst pouze slevu na poplatníka a slevu na studenta. 

Ostatní položky využít nelze. 

Pokud plátce daně vyplácí poplatníkovi mzdu68 najednou za více kalendářních 

měsíců v jednom zdaňovacím období, vypočte zálohu tak jako by byla mzda vyplácena 

v jednotlivých měsících, je-li to pro poplatníka výhodnější. 

Co se týče povinnosti odvodu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé 

činnosti, musí tak učinit plátce do 20. dne měsíce, ve kterém povinnost srazit zálohy na 

daň vznikla. Pokud plátce provádí zúčtování mezd až po 20. dni v měsíci, musí požádat 

správce daně o stanovení lhůty pro odvod záloh, tato povolená lhůta však nesmí 

přesáhnout poslední den měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla. 

„Odpovědnost za sražení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelné mzdy ve smyslu § 38h odst. 1 ZDP a za 

jejich odvedení správci daně nese výhradně plátce. Pokud plátce svou daňovou 

povinnost nesplní a srážku neprovede vůbec nebo ji provede v nesprávné výši, je tato 

povinnost postupem podle § 69 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků vymáhána 

přímo na něm. Správce daně přitom nemůže přihlížet k námitce plátce, že daň zaplatili 

přímo jednotliví poplatníci, neboť tato skutečnost nemá žádný vliv na splnění výše 

uvedené daňové povinnosti náležející výlučně plátci.69“ 

                                                 
 
68 Legislativní zkratka zavedená § 38h odst. 6 zákona, zkracující pojem „příjmy ze závislé činnosti a 
funkčních požitků“. Podle judikatury je „(zdanitelnou) mzdou nutné rozumět úhrn příjmů ze závislé 
činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi daně“. Rozsudek Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 262/2002. 
69 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 231/2003. 
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3.11 Prohlášení k dani 

Splnění podmínek pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění je nutno 

určitým způsobem prokázat. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve 

zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá příjmy ze závislé činnosti 

nebo funkční požitky, uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění pro účely výpočtu 

zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke 

zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „Prohlášení k dani“ 

nebo „Prohlášení“), které předloží plátci při nástupu do zaměstnání a každoročně 

nejpozději do 15. února. V Prohlášení k dani se uvádí, jaké skutečnosti jsou u 

poplatníka dány, aby mu mohla být poskytnuta sleva na dani či daňové zvýhodnění, a že 

poplatník současně neuplatňuje tyto daňové úlevy u více plátců a nepodepsal u nich ani 

Prohlášení k dani. Dojde-li v průběhu roku ke změně skutečností uvedených 

v Prohlášení, je zaměstnanec povinen oznámit toto písemně plátci nejpozději do konce 

měsíce, v němž případné změna nastala. 

K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem 

následujícím po měsíci, v němž budou rozhodné skutečnosti prokázány. Při nástupu do 

zaměstnání přihlédne plátce daně k rozhodným skutečnostem pro nárok na uznání 

nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění již v kalendářním 

měsíci, v němž poplatník nastoupí do zaměstnání za předpokladu, že je prokáže do 

třiceti dnů po nástupu do zaměstnání.  

Aby mohlo být na konci zdaňovacího období přihlédnuto k nezdanitelným 

částkám základu daně a ke slevě na dani na manželku (těch se z povahy věci zálohy na 

daň netýkají), musí poplatník plátci daně prokázat zákonem stanovené skutečnosti 

týkající se těchto úlev (například v jaké výši zaplatil příspěvky na penzijní připojištění 

či soukromé životné pojištění, v jaké hodnotě poskytl dar nebo že manželka neměla ve 

zdaňovacím období vlastní příjem přesahující 38 040 Kč).  

Pobíral-li poplatník v kalendářním měsíci mzdu současně od více plátců daně, 

může přihlédnout k nezdanitelným částkám a daňovému zvýhodnění pouze jeden plátce 

daně, a to ten, jemuž poplatník rozhodné skutečnosti pro uznání prokáže a současně 

podepíše prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků.  
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Po ukončení zdaňovacího období provede plátce daně na žádost poplatníka 

výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za uplynulé zdaňovací 

období. 

 

3.12 Roční zúčtování daně 

Zákon dává poplatníkovi za určitých podmínek možnost, aby písemně požádal 

plátce o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Smyslem ročního zúčtování je 

zdanění příjmů zaměstnance obdobným způsobem, jako kdyby zaměstnanec podával 

daňové přiznání, tedy zejména aby zaměstnanci nepřišli o případné přeplatky na dani 

(např. proto, že nezdanitelné části základu daně mohou uplatnit po skončení celého 

zdaňovacího období), s tím rozdílem, že roční zúčtování provádí zaměstnavatel, z toho 

vyplývá i menší zátěž a náklady pro správce daně. 

V judikatuře lze dokonce nalézt definici ročního zúčtování daně: „Ročním 

zúčtování záloh se rozumí porovnání vypočtené celoroční daně s úhrnem sražených 

záloh na daň, které za splnění podmínek uvedených v ustanovení daňového zákona 

provádí zaměstnavatel svému zaměstnanci.70“ 

Roční zúčtování provede podle § 38 odst. 1 zákona zaměstnavatel zaměstnanci, 

který zároveň:  

- měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce, 

- podepsal Prohlášení k dani, 

(v případě, že měl ve zdaňovacím období příjmy od více plátců postupně za sebou, 

musí u všech těchto plátců podepsat Prohlášení k dani a předložit potvrzení např. o 

zúčtované nebo vyplacené mzdě, částce odpovídající pojistnému, které byl povinen 

z těchto mezd odvádět zaměstnavatel sám za sebe, sražených zálohách, 

poskytnutých slevách na dani aj.71 od těchto plátců poslednímu plátci, který provádí 

roční zúčtování),  

- není povinen z jiných důvodů podat daňové přiznání,  

                                                 
 
70 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 15 Ca 326/2002. 
71 § 38ch odst. 3 zákona 
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- písemně o provedení ročního zúčtování požádal plátce72 (nebo při zániku plátce 

bez právního nástupce místně příslušného správce daně) nejpozději do 15. 2. 

následujícího roku.  

Nezdanitelné části základu daně a sleva na dani na manžela budou v ročním 

zúčtování záloh na daň zahrnuty, jen bude-li zaměstnancem řádně a včas (nejpozději do 

15. 2.) doložena oprávněnost jejich uplatnění. Způsoby prokázání takové oprávněnosti 

stanoví zákon v § 38l (příklady viz výše v subkapitole 3.10), z dikce plyne, že výčet 

možností, jak prokazovat daňově relevantní skutečnosti je taxativní. 

Pokud poplatník neuplatňoval daňové zvýhodnění a je kladný rozdíl mezi 

zálohově sraženou daní a daní vypočtenou podle § 16 zákona a sníženou o slevu na dani 

podle § 35ba, tj. pokud zaměstnanci byly sraženy vyšší daňové zálohy, než činí 

výsledná celoroční daň ze zúčtování, o více než 50 Kč, přeplatek zaměstnanci vrátí ve 

výplatním termínu mzdy za březen. Jestliže by naopak celoroční daň ze zúčtování byla 

vyšší než úhrn sražených záloh, nedoplatek se od zaměstnance nevybere a jeho daňová 

povinnost bude splněna úhrnem v průběhu zdaňovacího období sražených daňových 

záloh, byly-li ovšem správně sraženy. Zjistí-li zaměstnavatel, že v některém měsíci 

srazil daňovou zálohu nižší než měl, může ještě do 31. března následujícího roku 

dodatečně rozdíl na záloze opravit, dodatečně zaměstnanci srazit a teprve následně 

provést roční zúčtování. 

V případě poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění, odkazuje § 38ch 

zákona na § 35d odst. 6 až 9, se postupuje obdobně s tím rozdílem, že plátce daň 

sníženou o slevy na dani podle § 35ba ještě sníží o slevu na dani podle § 35c a až takto 

vyčíslenou daň porovná s úhrnem zálohově sražené daně. Následně provede zúčtování 

daňového bonusu a vyplacených měsíčních daňových bonusů a o nevyplacenou nebo 

přeplacenou částku na daňovém bonusu upraví výši vypočteného přeplatku na dani po 

slevě, popř. sníží o nevyplacenou částku daňového bonusu částku nedoplatku na dani po 

slevě. 

                                                 
 
72 Judikatura uvádí: „Provedení ročního zúčtování se tedy neprovádí automaticky všem zaměstnancům, 
ale pouze tehdy, jestliže o to poplatník nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období požádá, 
tzn., že o zúčtování daňových záloh se žádat nemusí.“ Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp.zn. 15 Ca 326/2002 



 57 

Nepožádá-li vůbec zaměstnanec o roční zúčtování daně, i když jsou proto 

splněny podmínky (a není-li povinen podat daňové přiznání), je rovněž jeho daňová 

povinnost splněna sraženými zálohami. 

 

3.13 Daňové přiznání 

Okruh poplatníků povinných podat daňové přiznání je stanoven v § 38g zákona, 

a to pozitivně i negativně. Fyzická osoba, tedy i zaměstnanec, je povinna podat daňové 

přiznání, jestliže její roční příjmy přesáhly 15 000 Kč. Opět se samozřejmě nezahrnují 

příjmy od daně osvobozené nebo zdaňované zvláštní sazbou daně. Zaměstnanec však 

nemusí podávat přiznání v případě, jestliže měl příjmy pouze od jednoho plátce nebo 

postupně od více plátců a jestliže podepsal u všech těchto plátců Prohlášení k dani – 

zároveň však, pokud má příjmy podle § 7 až 10 zákona, nesmí tyto přesáhnout 6 000 

Kč. 

Rovněž poplatník, kterému plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

požitků ze zahraničí a jestliže jsou tyto příjmy vyňaty ze zdanění podle § 38f zákona73, 

nemusí podávat daňové přiznání (toto se týká vlastně již jen poplatníků s příjmy ze 

států, kde smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví vynětí mezd /s výhradou 

progrese/ ze zdanění – v nových smlouvách se již uplatňuje metoda zápočtu74). 

Povinnost podat daňové přiznání je stanovena i pro daňového nerezidenta, který 

uplatňuje slevy na dani podle § 35ba na manželku a z titulu invalidity, daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě a nebo nezdanitelnou částku úroků z hypotečního a 

podobného úroku z úvěru na bytové potřeby (viz § 15 odst. 3 a 4 ZDP) – jak již bylo 

výše uvedeno, aby mohl tyto úlevy uplatnit, musí pocházet 90 % z jeho celkových 

příjmů ze zdrojů na území České republiky. 

Do daňového přiznání se uvádějí veškeré zdanitelné příjmy75, s výjimkou těch, 

které byly zdaněny zvláštní sazbou daně. Dále se uvádějí i částky slev na dani podle 

§ 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

                                                 
 
73 Zákon špatně odkazuje na § 38, který pojednává o použití kurzů devizového trhu - jeden z důsledků 
neustále novelizace. 
74 Např. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s Belgií, Rakouskem či Francií 
75 Judikatura zdůrazňuje rozdíl mezi příjmem a mzdou: „Předmětem daně je příjem poplatníka, nikoliv 
nárok na takový příjem, poplatník má povinnost označit v daňovém přiznání příjem, nikoliv zdanitelnou 
mzdu, když nelze oba tyto pojmy ztotožňovat.“ Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 15 
Ca 126/2001. 
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požitků poplatník dokládá dokladem o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém 

listě, které vystaví do 10 dnů na žádost zaměstnance zaměstnavatel76. 

Daňové přiznání, na rozdíl od ročního zúčtování, je plně v režii zaměstnance - 

daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání si daň sám vypočítat a uvést též případné 

výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a vyčíslit jejich výši. Dalším 

podstatným rozdílem je, že případné nedoplatky, které se v rámci ročního zúčtování 

nezohledňují, musí poplatník v rámci podání daňového přiznání uhradit, pokud 

přesahují částku 50 Kč. 

Daňové přiznání musí poplatník podat nejpozději do 31. března, tj. 3 měsíce po 

konci zdaňovacího období do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jestliže 

zpracovává poplatníkovi přiznání daňový poradce, je tato lhůta prodloužena na 

6 měsíců po uplynutí daňového období. Správce daně však musí obdržet plnou moc pro 

zastupování daňovým poradcem do 31. března. 

V případě, že poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho 

poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího 

po tomto zjištění dodatečné přiznání, to je však nepřípustné, jestliže byl učiněn 

správcem daně úkon směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti (v případě, 

že by toto zákon umožňoval poplatníkovi i při daňové kontrole, pak by daňová kontrola 

postrádala smysl). 

 Pro podání daňového přiznání je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu 

má poplatník bydliště (kterým se podle zákona o správě daní a poplatků rozumí trvalý 

pobyt) nebo místo, kde se převážně zdržuje. 

Zvláštní postup podání daňového přiznání obsahuje § 38gb zákona v případě 

insolvence, který v případě nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku přikazuje do 30 dnů 

daňovému subjektu podat daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula 

od dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno. 

V tomto daňovém přiznání nelze uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění ani 

nezdanitelné části základu daně. Daňová povinnost vyměřená na základě takto 

podaného daňového přiznání, se považuje za zálohu na daň, a to až do vyměření daně za 

celé zdaňovací období. Poplatník má povinnost podat daňové přiznání vždy na konci 

                                                 
 
76 § 38j odst. 3 zákona 
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zdaňovacího období od doby, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, až do skončení 

insolvenčního řízení, tj. poplatník je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém insolvenční řízení skončilo. V těchto přiznáních však již může 

uplatňovat veškeré daňové úlevy, pokud splní zákonné podmínky. 

Daňové přiznání může poplatník podat pouze na tiskopise vydaném 

ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i 

uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem77. V současné době 

je možné i elektronické podání78, kde se přiznání vyplňuje prostřednictvím aplikace 

elektronického zpracování písemností. Součástí daňového přiznání jsou i přílohy 

vyznačené v příslušném tiskopise jako např. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém 

zvýhodnění, Doklad o poskytnutém daru, Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní 

připojištění aj. 

Podle zákona o správě daní a poplatků je daň splatná ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání, tedy do 31. března, resp. 30. června po uplynutí zdaňovacího 

období. Za den platby daně se v případě bezhotovostního styku považuje den, ve kterém 

byla částka odepsána z účtu poplatníka, a v případě hotovostní platby den, kdy banka, 

pošta nebo jiná oprávněná osoba platbu převzala nebo přijala. 

Jestliže zaměstnanec zaplatil na zálohách na dani víc, než je jeho konečná 

daňová povinnost, může požádat správce daně o vrácení přeplatku na dani. Tato žádost 

je přímo obsažena ve formuláři daňového přiznání. Její forma však není předepsána, 

mohla by být tedy zaslána i na obyčejném papíře, samozřejmě s uvedením potřebných 

údajů. Pokud tedy poplatník správce daně o vrácení přeplatku na dani požádá, vrátí 

správce daně přeplatek do 30 dnů od doručení žádosti, činí-li alespoň 50 Kč a zároveň 

pokud nemá poplatník nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně79. 

                                                 
 
77 § 40 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků 
78 možnost podat elektronicky daňové přiznání je na webové adrese:  

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces 
79 § 64 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků 
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3.14 Povinnosti plátců daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků 

Přestože název této podkapitoly nese § 38j zákona, povinnosti v něm uvedené 

nejsou samozřejmě všechny, které musí zaměstnavatel-plátce plnit, zde se jedná spíše o 

administrativní povinnosti plátce, důležité z hlediska evidenčního a kontrolního. 

Povinnosti uvedené v předchozích podkapitolách, jako např. povinnost srážet 

zaměstnanci zálohy na daň z příjmu a odvést je ve stanovené lhůtě správci daně, provést 

zaměstnanci roční zúčtování, pokud o to požádá apod., již snad netřeba zmiňovat. 

Jednu z povinností zaměstnavatele jakožto plátce daně ukládá § 33 odst. 4 ZSDP 

– nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň 

vybírat musí podat přihlášku k registraci u správce daně. Nesplnění této nepeněžní 

povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 2 milionů Kč. Naproti tomu, 

poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků, nemají 

žádnou registrační povinnost. 

Další povinností zaměstnavatele je vést pro zaměstnance mzdové listy, 

rekapitulaci o sražených zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby daně, a to jak za 

kalendářní měsíc, tak i za celé zdaňovací období. U mzdového listu zákon v § 38j odst. 

2 vypočítává, co všechno musí obsahovat. Mzdové listy podle zákona o účetnictví musí 

plátce uschovat nejméně po dobu 5 let, údaje z nich potřebné pro účely důchodového 

zabezpečení a nemocenského pojištění mají uschovací lhůtu dokonce 30 let. Doklad o 

souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě je zaměstnavatel povinen na žádost do 

10 dnů vydat zaměstnanci – vzor tohoto potvrzení je k dispozici u finančních úřadů a na 

webových stránkách Ministerstva financí80. 

Zaměstnavatelé, kteří poskytovali poplatníkům v průběhu zdaňovacího období 

slevy na dani a daňové zvýhodnění, musí podávat správci daně vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků na tiskopise vydaném Ministerstvem 

financí. To se podává místně příslušnému správci daně do třiceti dnů od lhůty, ve které 

byl plátce daně povinen podat za rozhodné období daňové přiznání.  

                                                 
 
80 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-FAA3D5B7-D1B7FABA/cds/xsl/118.html?year=0 
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4. Komparace současné právní úpravy zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků a úprav po roce 1945 

 

Právní úprava zdaňování zaměstnanců účinná od počátku roku 2008 se značným 

způsobem liší od právních úprav, které platily před ní. Uvádím zde důležité etapy těchto 

předešlých úprav od roku 1945 a jejich podstatné rysy. 

V průběhu druhé světové války i po ní platila na dnešním území ČR právní 

úprava zdaňování (nejen) zaměstnanců zavedená zákonem č. 76/1927 Sb. z. a n., o 

přímých daních (dále jen „zákon o přímých daních“) – novelami tohoto zákona z roku 

1940 a 1943 bylo zvýšeno daňové zatížení i progresivita (existovala klouzavě 

progresivní sazba s 19 daňovými pásmy od 3 % do 77 % pro poplatníky bez 

vyživovaných osob, 71 % pro poplatníky vyživující jednu osobu a 59 % pro ostatní 

poplatníky – daň však nesměla překročit 65 %, resp. 60 %. resp. 50 % daňového 

základu, v závislosti na počtu vyživovaných osob), které byla v roce 1946 další novelou 

opět sníženy, ale nikoliv podstatně (snížil se počet daňových sazeb na 16 a marginální 

sazba daně byla zakotvena na 70 %). 

V červenci roku 1947 nabyl účinnosti zákon č. 109/1947 Sb., o dani ze mzdy, 

který, jak z názvu plyne, samostatně upravoval zdaňování příjmů z pracovního a 

obdobného poměru a z funkčních požitků. Dani ze mzdy podléhaly fyzické osoby, které 

pobíraly mzdu plynoucí z tuzemska, bez ohledu na bydliště poplatníka (ten byl nazýván 

v zákonem jako příjemce). Plátcem byl každý, kdo vyplácel dani podrobenou mzdu. 

Základem daně byla hrubá mzda bez jakýchkoliv srážek. Daň se vybírala při týdenních 

nebo měsíčních výplatách mzdy podle tabulky připojené k zákonu. Zákon obsahoval 3 

druhy daňových výhod: slevy na příslušníky domácností (což byli např. manželka, 

družka, děti, jiní příjemcem zaopatřovaní příbuzní), daňové úlevy a slevy na dani. Ty se 

uplatňovaly rovněž týdně nebo měsíčně. Např. slevy na příslušníky domácnosti činily 

na manžela (manželku) 500 Kčs měsíčně, na 1. dítě 600 Kčs, na 4. a další dítě dokonce 

1200 Kčs. Daňové úlevy se týkaly zejména sociálních situací způsobených první a 

druhou světovou válkou (vdovství, invalidita). Jejich přiznání, stejně tomu bylo i u slev 

na dani, záleželo na rozhodnutí berní správy. U slevy na dani dokonce nebyla stanovena 

ani její výše, zákon pouze stanovil, že: „berní správa povolí příjemci přiměřenou 

slevu…“ a že „ministr financí vydá směrnice pro stanovení přiměřené slevy.“ Mimoto 
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bylo zavedeno daněprosté minimum, které činilo buď maximálně 369 Kčs týdně nebo 

1600 Kčs měsíčně. Měl-li příjemce roční příjmy ze mzdy vyšší než 180 000 Kčs, byl 

podroben poměrně vysokému zdanění, a to v 6 pásmech od 53 % do 89 % (s příjmem 

nad 1 milion Kčs ročně). Plátci prováděli i roční zúčtování daně – při poslední výplatě 

mzdy v kalendářním roce (příjemce nemusel žádat, zákon to přímo nařizoval), případný 

nedoplatek na dani strhli příjemci ze mzdy. Přeplatek, aby mohl být vrácen příjemci, 

musel činit alespoň 20 Kčs. 

Zákon o dani ze mzdy z roku 1947 platil až do konce roku 1952, ve kterém byly 

v rámci daňové reformy (mimo jiné s cílem přiblížit tuto oblast sovětskému vzoru) 

nahrazeny téměř všechny daňové zákony týkající se fyzických osob. Toto období bylo 

charakterizováno roztříštěností úpravy zdaňování fyzických osob do jednotlivých 

zákonů podle způsobu získávání příjmů - mezi lety 1948 až 1950 byly vydány zákony o 

zemědělské dani (1948), živnostenské dani (1948), o dani z literární a umělecké činnosti 

(1950) a o dani ze samostatné činnosti (1950), což byl jakýsi zbytkový zákon vztahující 

se na příjmy, jejichž zdaňování neupravoval žádný jiný zákon (definice předmětu daně 

byla stanovena negativním výčtem a částečně demonstrativně). V prosinci 1952 byly 

v jediný den vydány zákony o dani ze mzdy, o živnostenské dani, o zemědělské dani a 

zákon o dani z příjmů obyvatelstva, který v podstatě nahradil zákon o dani ze 

samostatné činnosti. Tato nepřehledná úprava měla přispět podle tehdy prosazované 

ideologie „k zatlačování soukromého podnikání a k omezování bezpracných příjmů“ – 

zejména svými sazbami, které byly pro živnostníky mnohem vyšší a progresivnější než 

sazby stanovené pro zaměstnance. 

Poplatníků daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se týkal zákon 

č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani ze 

mzdy“). Tento zákon s pouhými 6 novelizacemi (z nichž poslední z roku 1991 byla 

navíc záhy zrušena Ústavním soudem ČSFR) platil až do 1. 1. 1993, kdy byl nahrazen 

současným zákonem o daních z příjmů. 

Podle tohoto zákona byli poplatníky osoby pobírající mzdu za práci 

vykonávanou v tuzemsku, bez ohledu na bydliště, zaměstnanci státních úřadů v cizině a 
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osoby pobírající důchody81. Dani tedy podléhala mzda za práci a důchody, přičemž 

mzdou se rozuměly příjmy plynoucí poplatníkovi z pracovního poměru nebo 

v souvislosti s ním, a to vyplácené buď penězi nebo v naturáliích. Mzdou byly i příjmy 

plynoucí poplatníkovi z poměru obdobného pracovnímu poměru a funkční požitky. 

Od daně byly osvobozeny odměny poskytované zaměstnancům za vynálezy a 

zlepšovací náměty až do částky 100 000 Kčs za každý vynález nebo zlepšovací námět a 

věcné a peněžité dary a odměny poskytované zaměstnavatelem v souvislosti s 

pracovním poměrem až do úhrnné výše 10 000 Kčs ročně. Dani podléhá jen ta část, o 

kterou zmíněné odměny a dary tyto částky přesahují. Dále byla osvobozena např. i 

částka 2 500 Kčs z důchodů, které nepřesahovaly 5 000 Kčs měsíčně. 

Základem daně byla vyplácená mzda – daň se srážela při výplatě nebo připsání 

mzdy poplatníkovi k dobru, bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácela.  

Sazba daně byla progresivně klouzavá, s 12 pásmy od 5 % do 20 %, což je 

poměrně nízké zdanění příjmů82 (oproti zdanění příjmů živnostníků zákonem č. 78/1952 

Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, kdy sazba daně byla stanovena v 9 pásmech od 5 % 

do 80 %). K tomu však přistupovalo ještě případné zvýšení či snížení daně v závislosti 

na sociálním postavení poplatníka. Poplatníkům, kteří nevyživovali žádnou osobu, se 

daň zvyšovala o 40 %, poplatníkům s jednou vyživovanou osobou se zvýšila daň o 20 

%, v obou případech však pouze za podmínky, že základ daně převýšil 2 000, resp. 

2 500 Kčs. Naopak poplatníci vyživující 3, 4 a 5 a více dětí byli zvýhodněni snížením 

daně o 15 %, resp. 30 %, resp. 45 %. Navíc vdovci (vdovy), rozvedení nebo i manželé 

(manželky), kteří nežili s manželkou (manželkou) ve společné domácnosti a vyživovali 

alespoň jedno dítě, se posuzovali tak, jako by vyživovali jednu osobu navíc. Podobným 

způsobem se zvýhodňovali i invalidé, poplatníci se o ně starající a vdovy po padlých 

příslušnících zahraničního odboje – tito však nemuseli vyživovat žádné děti, naproti 

tomu však nesměli mít daňový základ větší než 12 000 Kčs.  

Daň se nevybírala, pokud měl poplatník příjem pouze od jednoho plátce a 

jestliže základ daně nepřesáhl 1 000 Kčs. 
                                                 
 
81 Zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení bylo ze zákona vyňato zdaňování důchodů – ty se 
začaly zdaňovat zvláštní daní z důchodů zavedenou řečeným zákonem. To byla asi nejvýznamnější 
změna týkající se zákona o dani ze mzdy. 
82 Zákon č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých 
dalších zákonů, změnila podobu daňové sazby tím způsobem, že nejvyšší sazbu progresivně klouzavé 
daně stanovila od základu daně ve výši 10 000 Kčs na 33 %. 
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Plátce byl povinen na žádost poplatníka provést zúčtování83 daně při poslední 

výplatě mzdy v roce (tedy stejně jako podle předchozího zákona o dani ze mzdy z roku 

1947), a to tím způsobem, že se vypočítalo, kolik by činila úhrnná srážka daně, kdyby 

se mzda během roku vyplacená stejnoměrně rozvrhla na jednotlivá mzdová období. 

Částku, o kterou daň skutečně sražená převyšovala takto vypočtenou daň, vrátil plátce 

poplatníkovi, činila-li alespoň 20 Kčs. 

Jak již bylo řečeno, platil zákon o dani ze mzdy s nepříliš významnými změnami 

do konce roku 1992. Ačkoliv přechod k tržní ekonomice začal již v roce 1990 a 

v daňové oblasti byl například nahrazen zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů 

obyvatelstva stejnojmenným zákonem vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod číslem 

389/1990, jenž měl umožnit rozvoj skupiny poplatníků majících příjmy z rozvíjejícího 

se drobného podnikání, zůstala úprava zdaňování zaměstnanců téměř netknutá. Celkově 

se koncepce daně ze mzdy jevila již po delší dobu jako vývojem překonaná, ale její 

zásadní koncepční změnu se nepodařilo prosadit84. 

V rámci zcela zásadní daňové reformy byl zákon o dani ze mzdy nahrazen 

s účinností od 1. 1. 1993 zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., který platí dodnes. 

Následující řádky budu věnovat zejména vývoji daňových sazeb a nezdanitelných částí 

základu daně, resp. slev na dani.  

Základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků byl oproti 

předchozí úpravě v zákoně o dani ze mzdy konstruován tak, že ho tvořily příjmy ze 

závislé činnosti a funkčních požitků snížené o 

a) sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, které je podle zvláštních předpisů povinen platit zaměstnanec (což byla 

úprava, na kterou jsme byli do konce roku 2007 zvyklí), ale také (do konce roku 

1993) o  

b) částku ve výši 200 Kč za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu 

nákladů zaměstnance na dopravu mezi bydlištěm a pracovištěm za podmínky, že 

zaměstnanec zde vykonává práci více než pět dní v kalendářním měsíci. 

                                                 
 
83 V zákoně o dani ze mzdy však chybí jakýkoli název tohoto institutu, navzdory tomu, že zákon 
č. 109/1947 Sb., o dani ze mzdy, toto přímo jako označoval jako „Súčtování“. 
84 Op. cit. sub 6, s. 9. 
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Vývoj základu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků tak prošel třemi etapami: nejdříve ho tvořila mzda, která se nijak nesnižovala 

ani nezvyšovala, po roce 1993 se pak příjem zaměstnance snižoval o jím uhrazené 

zákonem stanovené pojistné a od roku 2008 se příjem zaměstnance již nesnižuje, ale 

naopak se zvyšuje o pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 

Další věcí, již je nutno zdůraznit, je, že daňová sazba zavedená zákonem o 

daních z příjmů platí pro všechny fyzické osoby, bez ohledu na jejich sociální postavení 

a způsob získávání jejich příjmů. Zákon od začátku své účinnosti ponechal klouzavě 

progresivní daňovou sazbu, která se ovšem od té předchozí podstatně lišila a která i 

v průběhu následujících let doznala nikoliv nevýrazných změn. Původně bylo daňových 

sazeb 6, a to 15 %, 20 %, 25 %, 32 %, 40 % a 47 %. V průběhu následujících dvou let 

se nejvyšší sazba snížila ze 47 % na 44 % a pak na 43 % a od roku 1996 byla zrušena 

úplně a sazeb zůstalo pouze 5. K dalšímu snížení daňové progrese došlo v roce 2000, 

kdy byla opět zrušena nejvyšší sazba daně (40 %) a zůstaly tak pouze sazby 15 %, 

20 %, 25 % a 32 %. Poslední změnou progresivních sazeb před zavedením 15 % 

lineární sazby daně bylo v roce 2006 snížení dvou nejnižších sazeb na 12 % a 19 %. 

Tento krok spolu s transformací určitých nezdanitelných částí základu daně na slevy na 

dani (viz níže) zvyšoval daňovou progresivitu, oproti dosavadnímu vývoji, který 

směřoval k jejímu snižování. Daňová reforma v roce 2007 však opět a navíc razantněji 

nastartovala proces snižování daňové progrese. 

Co se týče hranic daňových pásem pro přechod do vyšší sazby daně, tak lze říci, 

že tyto hranice mohou poměrně výrazně ovlivnit skutečné daňové zatížení i progresivitu 

daně: zůstanou-li totiž dlouho beze změny, dostávají se poplatníci vlivem rostoucí mzdy 

(i třeba jen o inflaci) do vyšších daňových pásem a daňové zatížení se tak zvyšuje a 

naopak klesá progresivita daně. Na druhou stranu je zmrazování těchto hranici skrytý 

způsob pro získání většího množství financí do veřejných rozpočtů. I tato složka daňové 

sazby tedy musela doznat určitých změn – původní hranice daňového základu pro 

přechod do druhé daňové sazby byla 60 000 Kč, postupně se zvyšovala a v roce 2001 už 

byla na 109 200 Kč a v roce 2006 již na 121 200 Kč. 

Nezdanitelné části základu daně rovněž výrazně ovlivňují skutečnou daňovou 

zátěž poplatníků. Od počátku účinnosti zákona o daních z příjmů bylo možno uplatnit 

nezdanitelné částky na poplatníka (20 400 Kč), na vyživované dítě žijící s poplatníkem 
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ve společné domácnosti85 (9 000 Kč, nejvýše však na 4 děti), na manželku s příjmy 

nepřesahující 20 400 Kč (12 000 Kč), na invaliditu částečnou nebo plnou (6 000 a 

12 000 Kč) a na držitele průkazu ZTP/P (36 000 Kč). Od roku 1994 přibyla 

nezdanitelná částka na studenta (6 000 Kč). Výše těchto položek byla pravidelně 

upravována v závislosti na růstu mezd až do roku 2001. Roky 2005 a 2006 (někdy 

považované za roky dílčí daňové reformy v oblasti daně z příjmů fyzických osob) 

znamenaly, mimo jiné, dvojfázový přechod od výše uvedených sociálních standardních 

odpočtů ke slevám na dani z příjmů fyzických osob a zavedení daňového bonusu na 

vyživované dítě. 

Další, dnes v zákoně obsažené, nezdanitelné části základu daně byly zaváděny 

postupně, např. částky hodnoty darů poskytnutých určeným subjektům (od roku 1994), 

částka 2 000 Kč za odběr krve jako hodnota daru pro zdravotnické účely (od roku 1997) 

nebo částky odpovídající úrokům z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního 

úvěru použitého na financování bytových potřeb (od roku 1998) atd. 

Negativním jevem se ukázalo nesystematické zavádění dalších a dalších 

ustanovení o osvobození od daně z příjmů – v zákoně zůstala dodnes, přestože většina 

již postrádá své opodstatnění. 

Zajímavostí je, že úprava záloh na dani, prohlášení k dani, daňového přiznání, 

ročního zúčtování apod., tedy celá část čtvrtá zákona s názvem Zvláštní ustanovení pro 

vybírání daně z příjmu, byla do zákona vložena až s účinností od roku 1995. 

Srovnání jednotlivých úprav zdaňování příjmů zaměstnanců (i všech fyzických 

osob jako širší skupiny daňových poplatníků) mne dovádí ke dvěma závěrům:   

1. Období od konce druhé světové války do roku 1992 je charakterizováno 

vysokou daňovou progresivitou a diferenciací zdanění na základě sociálního 

postavení fyzické osoby. Od roku 1993 až do současnosti pak dochází (v rámci 

sjednocení úpravy bez ohledu na sociální status fyzické osoby) k postupnému 

snižování daňové progrese u daní z příjmů fyzických osob. 

2. V oblasti zdaňování příjmů zaměstnanců byla až do roku 1992 daňová 

progresivita i zátěž znatelně menší než u jiných sociálních skupin. Dalo by se 

                                                 
 
85 Toto slovní spojení, výrazově shodné s občanskoprávní úpravou bylo změněno na „domácnost“ 
zákonem č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon České národní 
rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů. 
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říci, že se daňová progresivita i daňová zátěž zavedením diferencovanějších 

sazeb daně z příjmů fyzických osob v roce 1993 (bráno z pohledu zaměstnanců 

oproti sociálním skupinám s jinými způsoby získávání příjmů) zvýšila – od 

tohoto bodu však zároveň s „daňovým zrovnoprávněním“ jednotlivých 

sociálních skupin začalo opětovné snižování daňové progrese i pro zaměstnance. 
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5. Komparace české a slovenské právní úpravy zdaňování příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků 

 

Původní slovenská úprava daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

obsažená v zákonu č. 286/1992 Zb., o daniach z príjmov, byla obsahově totožná 

s úpravou českou. V roce 1999 došlo v této oblasti ke změně a dosavadní zákon o 

daních z příjmů byl nahrazen stejnojmenným zákonem č. 366/1999 Zb. Tato úprava, 

dosti podobná té předchozí, však dlouho nevydržela, neboť v roce 2003 byla provedena 

daňová reforma sledující zjednodušení a zpřehlednění zdaňování příjmů fyzických i 

právnických osob. Současnou právní úpravu daně z příjmů ze závislé činnosti na 

Slovensku tak zakotvuje zákon č. 595/2003 Zb., o dani z príjmov, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o dani z príjmov“ nebo „(slovenský) zákon“ /dle kontextu/ ), 

účinný od 1. 1. 2004. 

I přesto, že Česká a Slovenská republika jdou již 15 let každá svou cestou, a to i 

legislativní, nelze nevidět, že dřívější víceméně společný právní řád i právní kultura se 

podepsaly i na podobnosti zákonů o daních z příjmů. Ačkoliv systematika slovenského 

zákona o dani z příjmů je odlišná od toho našeho, úprava a pojetí některých institutů 

v obou zákonech jsou téměř identické (např. pojetí daňového rezidenství, záloh na dani, 

do jisté míry úprava osvobození od daně, vynětí z předmětu daně, daňového přiznání i 

ročního zúčtování daně).  

Jak jsem již naznačil výše, vychází, stejně jako náš zákon, i zákon o dani 

z príjmov při rozlišování daňových rezidentů či nerezidentů z identických hledisek, 

včetně časového testu, s tím malým rozdílem, že se za nerezidenta považuje i osoba, 

která hranice do Slovenské republiky překračuje denně, anebo v dohodnutých časových 

obdobích jen na účely výkonu závislé činnosti, jejíž zdroj je na území SR. 

I na Slovensku je základem daně rozdíl, o který zdanitelné příjmy převyšují 

daňové výdaje při respektování věcné a časové souvislosti zdanitelných příjmů a 

daňových výdajů v příslušném zdaňovacím období, přičemž základ se zjistí jako součet 

jednotlivých dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů – s tou odchylkou od 

české právní úpravy, že příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a 

příjmy z pronájmu tvoří jedinou skupinu. 



 69 

Jednou ze skupin příjmů, z nichž se počítají dílčí daňové základy, jsou i příjmy 

ze závislé činnosti. Zákon nepracuje s pojmem „funkční požitky“- oproti naší úpravě je 

to rozdíl zanedbatelný, vzhledem k tomu, že se v českém zákoně zdaňují funkční 

požitky stejným způsobem jako příjmy ze závislé činnosti. Skupina příjmů ze závislé 

činnosti podle slovenské úpravy je však o něco širší než naše, kromě příjmů, které 

najdeme v českém ZDP, spadají pod závislou činnost např. i příjmy jako odměny 

obviněných ve vazbě a odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, příjmy z 

prostředků sociálního fondu podle zvláštního právního předpisu nebo obslužné. 

Dílčí základ daně tvoří zdanitelné příjmy ze závislé činnosti snížené o pojistné a 

příspěvky, které je povinen platit zaměstnanec – základ daně se tedy určuje stejným 

způsobem jako před novelou zákona v České republice v roce 2007. Zajímavostí je, že 

zaměstnanci, kteří vykonávají povolání lékaře, zubaře nebo porodní asistentky, si 

mohou snížit příjmy ze závislé činnosti ještě o úhrady za jejich další vzdělávání ve 

stanoveném akreditovaném programu a v prokázané výši, která je navíc limitována 

zvláštním právním předpisem. 

Podobný české úpravě je i výčet příjmů ze závislé činnosti, který není 

předmětem zdanění: cestovní náhrady poskytované v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti, nepeněžní plnění do výše poskytovaných osobních ochranných pracovních 

prostředků, suma přijatá zaměstnancem jako záloha od zaměstnavatele, aby ji za něj 

vynaložil, náhrady za opotřebení vlastního nářadí. Také je vyňato, v souladu se 

systematikou zákona zdaňování náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem 

funkce podle zvláštního právního předpisu, např. ústavní činitelé, soudci, přísedící (tj. 

podle obdoby našeho zákona č. 236/1995 Sb.) Úprava vynětí je však rozšířena i na 

hodnotu poskytovaných rekondičních, rehabilitačních a podobných pobytů ve 

stanovených případech nebo na úhradu některých výdajů zaměstnance podle zvláštního 

právního předpisu. 

Položek osvobozených od daně najdeme v zákoně o dani z príjmov v ustanovení 

o příjmech ze závislé činnosti celkem 10 (stejně jako v našem zákoně jsou však další 

početná osvobození vztažena nejen na příjmy zaměstnanců). Některé se shodují 

s úpravou osvobození v ČR, jako např. částky vynaložené zaměstnavatelem na 

doškolování zaměstnanců, které souvisí s předmětem jeho činnosti (toto se shoduje 

s naší předchozí úpravou), hodnoty nealkoholických nápojů a stravování daných 
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zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, jiné v českém zákoně 

nenajdeme (ačkoliv takových položek náš zákon obsahuje mnohem víc), např. rozdíl 

mezi vyšší tržní cenou zaměstnanecké akcie a její cenou garantovanou opcí zaplacenou 

zaměstnancům v den nákupu zaměstnanecké akcie či podíl na zisku vyplacený obchodní 

společností anebo družstvem zaměstnanci bez účasti na základním jmění této 

společnosti nebo družstva. 

Podstatně odlišná od naší úpravy je konstrukce nezdanitelné části základu daně. 

Mimo jiné proto, že slovenská úprava nezná slevy na dani, které obsahuje český zákon, 

kromě daňového bonusu na vyživované dítě, který se uplatňuje podobně jako v České 

republice. Podoba nezdanitelné části základu daně, jakou zná slovenský zákon o dani 

z príjmov, zohledňuje příjmové postavení jedince, v prostředí lineární sazby daně, která 

je na Slovensku zavedena, zvyšuje její progresivitu. 

Jestliže poplatník dosáhne v příslušném zdaňovacím období základ daně, který 

se rovná nebo je nižší než stonásobek částky platného životního minima86, činí 

nezdanitelná část na poplatníka 19,2násobek částky platného životního minima. Jestliže 

příjem poplatníka je víc než stonásobek platného životního minima, spočítá se 

nezdanitelná část základu daně jako částka odpovídající rozdílu 44,2násobku životního 

minima a jedné čtvrtiny daňového základu. Jestliže je tato částka menší než nula, je 

nezdanitelná část základu daně nulová.  

Jestliže bude mít poplatník ve zdaňovacím období základ daně nižší nebo 

rovnající se 176,8násobku životního minima a jeho manželka (manžel) žijící 

s poplatníkem v domácnosti nemá v tomto období vlastní příjmy, činí nezdanitelná část 

základu daně na manželku (manžela) 19,2násobek životního minima ročně. Pokud má 

manželka či manžel určité příjmy, je rozhodný rozdíl těchto příjmů a částky rovnající se 

19,2násobku životního minima (tj. pokud má manželka či manžel příjmy rovnající se či 

převyšující stanovený násobek, je nezdanitelná část základu daně nulová).  

Poplatník, který může uplatnit nezdanitelnou část základu daně podle výše 

stanoveného způsobu jen jeden nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím 
                                                 
 
86 Za platné životní minimum se považuje životní minimum platné k 1. lednu příslušného zdaňovacího 
období. K úpravě částky životního minima dochází pravidelně k 1. červenci běžného kalendářního roku a 
upravená částka se začne používat pro účely určení nezdanitelné části základu daně vždy od 1. ledna 
následujícího roku a platí až do konce toho roku. Spočítáno podle aktuální legislativy, činí částka 
nezdanitelného základu daně pro rok 2008 a pro uvedený případ 98 496 Sk, pro rok 2009 to bude 103 488 
Sk.  
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období, může snížit základ daně o jednu dvanáctinu nezdanitelné části základu daně za 

každý kalendářní měsíc, na jehož začátku byly splněny podmínky na uplatnění této 

nezdanitelné části základu daně. 

Kromě této položky lze od základu odečíst, stejně jako v České republice, 

příspěvky na penzijní připojištění (nazývané v zákoně o dani z príjmov doplňkové 

důchodové spoření), pojistné na (soukromé) životní pojištění, lze odečíst i finanční 

prostředky vynaložené na účelové spoření – výše těchto příspěvků se prokazuje, odečíst 

od základu daně lze u každé z těchto položek maximálně 12 000 Sk za rok. 

Jak je vidět, počet nezdanitelných částí základu daně není velký. Lze si i 

všimnout, že konstrukce nezdanitelné části základu daně na poplatníka a manželku 

připomíná podobu standardních odčitatelných položek před změnami v roce 2006 

v české úpravě, ta však byla založena na pevných částkách. 

Výjimka potvrzující pravidlo, že slovenská úprava neobsahuje úlevy ve formě 

slevy na dani, je daňový bonus na vyživované dítě – jeho úprava je téměř identická 

s úpravou daňového zvýhodnění na vyživované dítě u nás (např. že jej může uplatnit 

poplatník, který dosáhl ročního příjmu nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy a 

že i když tohoto příjmu na konci zdaňovacího období nedosáhne, zůstane mu nárok na 

daňový bonus za ty měsíce, kdy získal příjem alespoň ve výši poloviny minimální 

mzdy). Za zdaňovací období 2008 činí daňový bonus 6 822 Sk. 

Na Slovensku je v současné době používána 19 % lineární sazba daně. Co se 

týče zdaňování zaměstnanců, je nominálně vyšší než v České republice, avšak vzhledem 

ke konstrukci daňového základu v české úpravě a k tomu, že se naopak podle 

slovenského zákona příjmy zaměstnance snižují o jím uhrazené pojistné, je efektní 

daňová sazba nižší než v ČR. 

Placení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti je řešeno obdobně jako u nás: 

zaměstnavatel je sráží ze mzdy, kterou se rozumí úhrn zdanitelných příjmů ze závislé 

činnosti zúčtovaných a vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc, snížený o částky 

pojistného a příspěvků, které je povinen zaměstnanec platit, a o 1/12 nezdanitelné části 

základu daně na poplatníka. (V případě ostatních nezdanitelných částí základu daně 

k nim zaměstnavatel přihlédne až při ročním zúčtování nebo v rámci podání daňového 

přiznání.) Záloha z takto vypočteného základu pro výpočet zálohy činí 19 %, sníží se 

však ještě o částku odpovídající 1/12 daňového bonusu. 
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Roční zúčtování daně je rovněž velice podobné české právní úpravě: žádá o něj 

zaměstnanec, který měl zdanitelné příjmy jen ze závislé činnosti (popř. příjmy 

zdaňované srážkou) písemně do 15. února následujícího roku po zdaňovacím období u 

zaměstnavatele, u kterého uplatňoval nezdanitelné části základu daně a daňový bonus, 

nebo pokud tyto neuplatňoval, u kteréhokoliv zaměstnavatele, bylo-li jich víc. 

Zaměstnavatel je povinen provést vyúčtování do 31. března – případný přeplatek na 

dani je povinen započítat nejpozději do mzdy za duben, nedoplatek, pokud je vyšší než 

100 Sk, je povinen strhnout do konce zdaňovacího období, v němž provedl vyúčtování. 

Podstatným rozdílem mezi českou a slovenskou úpravou v této oblasti je to, že pokud 

poplatník na Slovensku nepožádá o roční zúčtování daně, musí podat daňové přiznání.  

Kromě toho je poplatník povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho zdanitelné 

příjmy ze závislé činnosti přesáhly částku odpovídající 19,2násobku životního 

minima a: 

- tyto příjmy plynuly od zaměstnavatele, který není plátcem daně, nebo 

- plynuly ze zdrojů v zahraničí, nebo 

- z nich nebylo možno srazit zálohy na daň. 

Daňové přiznání je povinen poplatník podat ve stejné lhůtě jako v ČR, tedy do 3 

měsíců po skončení zdaňovacího období – prodloužení lhůty správcem daně je možné 

na včasnou žádost až o 3 měsíce, resp. o 6 měsíců, má-li poplatník i zahraniční příjmy. 

Je rovněž povinen sám si daň vypočítat a uvést případné výjimky, osvobození, 

zvýhodnění a uvést jejich výši. Ve stejné lhůtě pro podání musí poplatník i daň zaplatit. 

Na závěr této kapitoly považuji z vhodné zmínit se o možnosti slovenského daňového 

poplatníka přímo určit, kam poplyne část jím zaplacených daní. Může poukázat 2 % ze 

svých daní určité, zákonem specifikované, právnické osobě. Tou může být např. 

občanské sdružení, nadace, neinvestiční fond, Slovenský Červený kříž, subjekt 

výzkumu a vývoje, účelové zařízení církve a náboženské společnosti apod. Navíc podíl 

odvedené daně lze poskytnout takové osobě (příjemci) a použít pouze pro účely, které 

jsou předmětem jeho činnosti a které zákon uvádí (např. podpora vzdělávání, ochrana a 

tvorba životního prostředí, zachování kulturních hodnot, ochrana lidských práv aj.). 

Poplatník projeví svoji vůli poskytnout tyto prostředky prostřednictvím daňového 

přiznání ve lhůtě pro jeho podání, nebo formou prohlášení odevzdaného do 30. dubna 

správci daně (pokud bylo zaměstnanci provedeno roční zúčtování daně).  
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Tato úprava je velmi inspirující a motivující – v České republice se o takové 

možnosti zatím ani neuvažuje, což je podle mého názoru škoda, protože by to mohlo 

vést k žádoucímu zvýšení podílu občanů na rozhodování o veřejných prostředcích (a 

zároveň k větší občanské spokojenosti) a podrobilo by aspoň tuto jejich malou část 

přímé občanské kontrole. Jistě by to stálo i za cenu zvýšení administrativních nákladů 

na tuto činnost. 
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Závěr 

 
V předchozích kapitolách se mohl čtenář seznámit se současnou právní úpravou 

zdaňování příjmů zaměstnanců u nás a porovnat ji s úpravou předchozí, stejně jako se 

stávající úpravou ve Slovenské republice. Mojí snahou bylo, jak jsem avizoval již 

v úvodu, podat stručný a ucelený pohled na tuto problematiku. Jakkoli je pojem 

stručnosti relativní, z objektivního hlediska jsem téma své práce zdaleka nevyčerpal – i 

tento fakt poukazuje na složitost současného systému zdaňování zaměstnanců. 

Tato složitost je dle mého názoru dána dvěma skutečnostmi. První a hlavní je 

samotný systém zdaňování příjmů fyzických osob: v daňové politice (a následně 

v daňovém zákonodárství, které je výsledkem provádění daňové politiky) se uplatňují 

určité principy, základní stavební kameny daňových systémů - odborníci se sice 

neshodnou na jejich počtu ani přesném vymezení, ale jako ty nejzákladnější můžeme 

jmenovat princip efektivnosti, princip administrativní jednoduchosti, princip pružnosti a 

princip spravedlnosti, někdy se uvádí i politická průhlednost87. Otázka konkrétní 

podoby daňového systému je do značné míry dána vzájemnou interakcí daňově 

politických principů, tyto principy mohou působit souladně, ale mohou se i navzájem 

rušit, proto v praxi vždy jeden z principů převládá a ostatní ho doplňují či korigují88. 

Různě početné zájmové skupiny ve státě uznávají různé hodnoty, to se promítá i do 

jejich představ o dobrém daňovém systému. V České republice převládá sociální (někdy 

spíše socialistické) myšlení lidí, v daňovém systému proto převládají principy 

upřednostňující solidaritu (tedy určité pojetí daňové spravedlnosti) před efektivitou a 

administrativní jednoduchostí. Daňový systém, který se co nejvíce snaží přizpůsobit 

sociální situaci jednotlivce, je totiž z důvodu konstrukce daně, existence mnoha 

daňových výhod, úlev a výjimek velice složitý a administrativně náročný, vysoké 

výdaje jsou jak na straně státu, tak na straně poplatníků (např. v podobě stráveného času 

nad daňovým přiznáním, u daňového poradce, na finančním úřadu, náklady na cesty a 

daňové poradce – odborníci odhadují, že jsou několikanásobně vyšší, než výdaje státu 

na daňovou administrativu). Toto je i případ úpravy daní z příjmů (nejen) zaměstnanců 

v České republice. 

                                                 
 
87 Op. cit. sub 15, s. 69. 
88 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Vydání první. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 62. 
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Druhým důvodem je absence kvalitní úrovně legislativní práce zastupitelského sboru. 

Neustálé nesystémové, dílčí, bezkoncepční novelizace dělají ze zákona o dani z příjmů 

téměř hororovou četbu. Jeden malý příklad za všechny (od legislativně technické 

úrovně, kdy mají některé paragrafy dvojitá písmena, raději odhlížím): novelou (tj. 

zákonem č. 261/2007 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2008) bylo zpřísněno uplatnění 

slevy na poplatníka-nerezidenta – od účinnosti novely muselo pro uplatnění této slevy 

90 % jeho příjmů pocházet ze zdrojů na území ČR. Již 7. února 2008 Ministerstvo 

financí vydalo Opatření k odstranění tvrdosti zákona týkající se této problematiky s tím, 

že iniciovalo novelu zákona o daních z příjmů, které má změnit podmínky pro 

poskytování základní slevy na dani pro nerezidenty (tedy do podoby před novelou!). 

Novelou zákona č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, byla s účinností od 1. 7. 2008 

tato změna skutečně zrušena. 

Nepřehlednost podstatně ztěžuje orientaci daňových poplatníků v zákoně, 

správná legislativa by měla být alespoň v důležitých oblastech srozumitelná i pro laiky, 

ti jsou totiž adresáty norem a poplatníky, srozumitelnost je dle mého atributem 

poznatelnosti práva, což je jeden ze základních principů právního státu – půjdeme-li do 

důsledků, může toto vést i k nechtěným daňovým únikům. Navíc: výkladová stanoviska 

k jednotlivým problémovým okruhům se často různí, neexistuje totiž platná vyhláška, 

která by názorným způsobem vykládala aplikaci jednotlivých ustanovení v konkrétních 

daňových situacích: systém samostatných pokynů řady D, které vydává Ministerstvo 

financí, není pro poplatníky ani správce daně velkou pomocí, neboť tyto pokyny nemají 

obecnou závaznost. Odstranění toho stavu, zjednodušení a zprůhlednění právní úpravy 

by vedlo k omezení administrativních nákladů, zjednodušení daňových kontrol, lepší 

orientaci daňových poplatníků a možná i k větší ochotě daně odvádět. 

Jak jsem již zmínil, přinesla novela do zdanění zaměstnanců zásadní změny, 

podle mého však změny k horšímu (tím nechci rozhodně tvrdit, že úprava před novelou 

byla v pořádku). Dosavadní klouzavě progresivní daň se sazbami 12 %, 19 %, 25 % a 

32 % byla nahrazena 15 % sazbou lineární. Další podstatnou změnou je výpočet 

základu daně z již zmiňované superhrubé mzdy. S její konstrukcí nesouhlasím, nelze 

zahrnovat do základu daně z příjmů zaměstnance částky, které nejsou jeho příjmem – to 

jde proti principu zdanění příjmu, jeho spravedlnosti. Navíc tím, že se takto uměle zvýší 
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základ daně, nezaplatí poplatník ze svého skutečného příjmu 15 %, ale 23,1 % daň. Pro 

2 nejnižší příjmové skupiny to znamená faktické zvýšení daní, pro skupinu s nejnižšími 

příjmy dokonce o 8 %. Takové zvýšení má kompenzovat podstatné zvýšení slev na 

dani. Skutečně: ke kompenzaci došlo, dostáváme se ovšem k různě chápanému pojmu 

daňové spravedlnosti. Pro větší názornost poslouží tabulka, která uvádí zdanění 

poplatníků několika příjmových skupin. 

 

Je vidět, že si značně polepšili poplatníci s příjmy nad 40 000 Kč, kdežto nízko a 

středněpříjmové skupiny zůstaly téměř na stejné úrovni. Bezdětní poplatníci s příjmy 

kolem 20 000 Kč na reformě „vydělali“ 38 Kč, bezdětný poplatník se 40 000 Kč by 

ušetřil na dani oproti předchozí úpravě 839 Kč (není v tabulce). Hodnocení toho, zda je 

toto správné a spravedlivé zdanění, vyjde zřejmě zejména z vyznávaných hodnot 

jedince. Dovolím se přiklonit se k odpůrcům lineární sazby daně, tedy v té podobě, jaká 

platí u nás. Její příznivci používají argument, že bohatí pořád budou platit více než 

chudí, jde o stejnou sazbu, ne rovnou daň (daň z hlavy). To je jistě pravda, z hlediska 

jejich pojetí daňové spravedlnosti. Já však zastávám názor, že každý jednotlivec má 

přispívat na veřejné výdaje podle svých platebních možností. Jedinci se stejnou platební 

schopností (a ve stejné sociální situaci, nutno dodat) by tedy měli platit stejně a jedinci 

s vyšší platební schopností více. Je prokázáno (vyjdeme-li z teorie mezního užitku), že 

při tzv. stejné relativní oběti (tj. při použití proporcionální sazby) újma, která vznikne 

chudšímu poplatníkovi splněním daňové povinnosti, je několikanásobně větší než újma, 

která vznikne poplatníkovi bohatému. Jinými slovy pro chudého má stokoruna daleko 

větší cenu než pro bohatého. 

Poplatník s hrubým 

příjmem 

Počet 

vyživovaných dětí 

Daň za rok 

2007  

Daň za rok 

2008 

Rozdíl 

2007-2008 

20 000  0 2018 1980 38 

20 000 2 1018 200 818 

30 000 0 4176 4005 171 

30 000 2 3176 2225 951 

40 000 2 5869 4250 1619 
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I v případě proporcionální daně mohou existovat alespoň nějaké progresivní 

korektivy, např. v podobě správného nastavení nezdanitelných částí základu daně nebo 

slev na dani. Vzhledem k tomu, že v naší úpravě takové nastavení téměř chybí (kromě 

slevy na dani na manžela), protože na tyto úlevy mohou dosáhnout všichni bez ohledu 

na výši příjmu, považuji stávající úpravu s ohledem na sociální konsensus za ne příliš 

šťastnou. Možná má však pravdu tvůrce slovenské rovné daně Richard Sulík v tom, 

když v říká, že: „Rovná daň se nedělá kvůli lidem, ale pro ekonomiku a pro ty, kterým 

hospodářství patří. Tedy pro majitele kapitálu, nemovitostí, firem. Navzdory tomu je 

důležitá, aby pomohla zachovat vysoký hospodářský růst. Pro lidi je třeba udělat 

reformu sociálních odvodů89.“ Jinak řečeno je otázkou, zda má daňová politika a 

daňový systém nahrazovat sociální politiku státu. Podle mého do jisté míry ano, už 

proto, že daně samy o sobě mají sociální funkci a také proto. že se tyto dvě politiky 

nedají od sebe důsledně oddělit.  

Nelze však přehlížet výhody relativně nízké proporcionální daně. Zdanění 

důchodů jednotnou a poměrně nízkou sazbou má velký motivační účinek – vystupuje 

tedy do popředí daňově-politický princip efektivity. Zaměřuje jednotlivce na to, aby 

vydělal co nejvíce, aby dosáhl co nejvyššího podnikatelského zisku, protože ví, že ať 

dosažený výdělek, odměna či zisk budou sebevětší, odvede percentuálně vždy stejný, 

v absolutní částce poměrně malý díl90.  

Nespornou velkou předností jednotných plošných odvodů je jednoduchost 

a průhlednost, podstatně ulehčující administrativní kontrolu a výběr – toto však lze 

uvažovat pouze při absenci nebo velmi malém počtu výjimek a různých odpočtů. 

Ideální konstrukce by byla, kdy by zavedení plošné sazby doprovázelo zrušení všech 

výjimek a odpočtů91. Odpadlo by daňové přiznání jednotlivých poplatníků a daň by 

z hrubé mzdy zaměstnanců strhávali sami zaměstnavatelé, kteří by daň finančnímu 

úřadu odváděli a zaměstnancům vypláceli čistou mzdu (sníženou o daň z příjmu). Naše 

úprava má však v současné době 68 položek92 v oblasti úpravy zdaňování fyzických 

                                                 
 
89 Rozhovor pro Mladou Frontu ze dne 6. dubna 2007. Http://ekonomika.idnes.cz/autor-slovenske-rovne-
dane-ceska-danova-reforma-je-paskvil-pao-/ekonomika.asp?c=A070405_204952_ekonomika_zra. 
90 Klusoň, Václav. Rovná daň – nerovné důchody. Duben 2005. Dostupné z 
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=054&clanek=040503. 
91 To ostatně navrhuje např. i Richard Sulík ve výše uvedeném rozhovoru. 
92 Toto číslo je vzato z dokumentu Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu 
daně, odečitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických a právnických osob, který je 
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osob (nepočítaje v to 6 položek slev na dani podle § 35ba zákona), které je možné 

považovat za výjimky z obecného pravidla, že dani z příjmů podléhají příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, resp. představuje další formy zvýhodnění 

či podpory, což je neúměrně mnoho (důvody existence některých položek však 

samozřejmě nelze neakceptovat). Navíc konstrukce základu daně ze superhrubé mzdy, 

jehož výše závisí na tom, zda a kolik se platí pojistné, spíše daňovou administrativu 

zatíží, rozhodně ji nezjednoduší. 

Abych tuto úvahu shrnul: plně souhlasím se snižováním daňové zátěže, daně by 

však měly být sníženy všem. Nejsem zásadně proti proporcionální dani, ovšem s její 

současnou podobou u nás nemohu souhlasit. Principiální výhrady mám, jak jsem již 

řekl, ke konstrukci základu daně ze superhrubé mzdy. Dále zde chybí jakýkoliv 

viditelný korektiv s progresivním účinkem, podle mého pro dlouhodobý sociální smír 

nezbytný. Spolu s existencí nadbytečného počtu výjimek ze zdanění je jediným efektem 

této úpravy výrazně menší daňové zatížení pro vysokopříjmovou skupinu poplatníků ve 

srovnáním s nízko- a středněpříjmovými skupinami. Možným řešením, jak alespoň 

částečně zvýšit progresivitu současného zdaňování fyzických osob, by mohlo být 

odstupňování slev na dani podle výše příjmů (např. jako u nezdanitelných částí základu 

daně na Slovensku).  

V současné době má u většiny zdanitelných příjmů poplatník možnost uplatnit 

výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů. Zaměstnanec u nás tuto možnost nemá, 

vychází se z předpokladu, že veškeré výdaje nutné k výkonu zaměstnání mu hradí 

zaměstnavatel. Bylo by spravedlivější, aby i zaměstnanec mohl určité výdaje uplatnit. 

Ve většině evropských zemí jsou i pro příjmy ze závislé činnosti nějakým způsobem 

(nejčastěji v prokázané výši s limity) definovány výdaje. Protože s prokazováním těchto 

výdajů by rostla zátěž daňové administrativy, bylo by asi na místě, aby se tyto výdaje 

prokazovaly nějakým nižším paušálem ze základu daně. 

Možná by bylo dobré pozastavit se nad slevami na dani pro studenty: je 

pravděpodobné, že větší podporu by tito jedinci potřebovali až v období zakládání 

domácnosti a rodiny. Možná by tedy stálo za úvahu, zrušit tuto slevu a nahradit ji třeba 

slevou pro všechny mladé lidi, klasicky třeba do 26 let. 

                                                                                                                                               
 
přílohou věcného záměru nového zákona o daních z příjmů vypracovaného ministerstvem v polovině 
roku 2008. 
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Závěrem je nutno dodat, že většinu nedostatků a nezbytnost systémových změn 

si uvědomují i kompetentní místa – Ministerstvo financí v dubnu roku 2008 zveřejnilo 

věcný záměr nového zákona o daních z příjmů93. Tento věcný záměr počítá 

s přehledností a lepší systematickým uspořádáním nového zákona, s jednoduchou, 

srozumitelnou, stabilní úpravou (neměnný základ daně, pouze úprava odčitatelných 

položek), s úpravou, která má zaručit snadný výpočet i výběr daní (jeden správce daně, 

jedno místo, jedna platba), v zákoně by měl být zakotven účel, zásady a principy 

zdaňování. Navrhuje se také, aby sazba daně mohla být měněna podle potřeb rozpočtů a 

schvalována při hlasování o rozpočtu (což si trochu protiřečí s deklarovaným 

rozhodnutím přijímat zásadní změny s dostatečným předstihem a poskytnout návrhy 

zákonů k odborné a veřejné diskusi). Podstatnou změnou by mělo být podle věcného 

návrhu zákona buď zrušení sociálního pojištění a zohlednění v základní sazbě daně, 

anebo sice zachování pojistného na sociální pojištění, ale byl by pouze jeden typ 

pojištění, tj. jedna sazba a toto pojištění by bylo placeno pouze zaměstnancem, nikoli 

zaměstnavatelem. 

Na nový zákon o daních z příjmů a srozumitelnější zdaňování nejen 

zaměstnanců si však budeme muset ještě počkat minimálně do roku 2010. 

                                                 
 
93 Materiály k tomu tématu lze nalézt na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_rvf_kompletni_material.html. 
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Income taxation from employment and function benefits 

The diploma thesis concerns with the legal form of income taxation from 

employment and function benefits. The introductory part of the thesis lines out the tax 

system in the Czech Republic and it puts the natural person income tax from 

employment and function benefits in its frame. This part is also intended to explain 

individual tax construction elements and other important tax terms. 

In the major part of the thesis, the author follows the Income Tax Act´s scheme 

in substantial features: he deals with the „employment“ and „function benefits“ terms 

from the point of view of the valid rule of law and the constant practice of the courts. 

After the terms definition, the author displays the employee taxation current legal form. 

In detail, he works out two issues, i.e. the exemption from the object of the tax and tax 

exemption, and gives examples from the application practice represented by 

adjudications and opinions of The Ministry of Finance of the Czech Republic. He deals 

with the income tax from employment and function benefits specific base construction, 

that was put into practice in the Czech Republic on 1.1.2008, and with the linear tax rate 

introduced on the same date in the frame of a fiscal reform. Nontaxable parts of the tax 

base, tax abatement and tax preferences are important elements influencing the tax base, 

following tax liability and also tax progressivity and employees´ tax burden. Therefore, 

the explanation of the linear tax rate follows a description of the construction elements 

current form in Income Tax Act. A certain part of the thesis is dedicated to taxpayers´ 

and payers´ exercise of a right and performance of duty, concretely to the taxpayer´s 

signature at the employer, payers duty to deduct and pay the advances for tax, to make 

annual tax account and to hand out a tax claim.  

Furthermore, the author lines out the development of the dependent work tax 

adjustments from the end of the Second World War, through the era of socialism and 

also the period after the Velvet Revolution till the end of 2007, when the previous 

progressive sliding tax rate was cancelled and was replaced by the contemporary linear 

tax rate. Subsequent chapter compares the valid forms in the Czech Republic and in 

Slovakia. 

In conclusion, the author considers the employees taxation de lege lata and de 

lege ferenda. 
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