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Úvod 

Daně a daňový systém vůbec lze považovat za jeden z atributů právního státu. 

Východiskem tohoto tvrzení je především skutečnost, že stát musí zabezpečovat celou 

řadu funkcí, k čemuž bezesporu potřebuje určité finanční prostředky. Jedním ze 

způsobů, jak potřebné finance získat, je zakotvení daní v právním řádu. 

 V České republice tvoří daňové příjmy nejvýznamnější část příjmové stránky 

veřejných rozpočtů. Daň z příjmů fyzických osob je daní sdílenou, výnos z ní tedy plyne 

nejen do státního rozpočtu, ale též do rozpočtů obcí a krajů.  

V první polovině roku 2010 podle údajů Ministerstva financí činili skutečné 

daňové příjmy státního rozpočtu 257,73 mld. Kč. Daň z příjmů fyzických osob se na 

této skutečnosti podílela přibližně 15,6 % (40,39 mld. Kč)1.  

Problematiku zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsem si vybrala 

jako téma své diplomové práce nejen kvůli významu této daně z hlediska veřejných 

financí, nýbrž také proto, že téměř každý člověk po určitou část svého života pobírá 

příjmy, které této dani podléhají. Nicméně známou skutečností je značná 

komplikovanost a nepřehlednost základního právního předpisu upravujícího tuto 

oblast, a sice zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která je důsledkem nejen 

častých novelizací, ale také používání neurčitých pojmů, které nejsou blíže vymezeny.  

Za cíl práce jsem si vytyčila nejen podat přehledný výklad o způsobu zdaňování 

příjmů ze závislé činnosti, nýbrž především ve světle judikatury soudů objasnit 

samotný obsah pojmu „závislá činnost“ ve smyslu zákona o daních z příjmů. 

Nejprve bude stručně pojednáno o daních jako takových, jejich členění a také 

daňové soustavě České republiky.  

Náplní druhé kapitoly bude výklad týkající se daně z příjmů fyzických osob 

obecně. Třetí část práce se zaměří na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti – zejména na konstrukční prvky této daně, její korekční prvky a také na 

výpočet a placení daně.  

                                                
1 MFCR.cz [online]. 1.7.2010 [cit. 2010-07-02]. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 

2010. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_56223.html>  
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Pátá, stěžejní část práce, se v souladu se stanoveným cílem pokusí osvětlit, jak je 

chápána „závislá činnost“ z hlediska daňových zákonů. Pozornost bude zaměřena 

především na sporné otázky, vzniklé v důsledku nedostatečného vysvětlení některých 

pojmů, které se ve formulaci ustanovení vymezujících příjmy ze závislé činnosti 

vyskytují. Jasnější obsah těmto pojmům tak dala až konstantní judikatura soudů. 
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I. Daně  

1. Vymezení pojmu daň 

Obecnou definici daně žádný právní předpis v právním řádu České republiky 

nepodává. Finanční teorií je vymezována jako „povinná, nenávratná, zákonem určená 

platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se 

pravidelně opakuje v časových intervalech nebo je nepravidelná a platí se za určitých 

okolností.“2 Neúčelovost spočívá v tom, že není předem vytyčen konkrétní projekt, na 

jehož financování bude daná platba v určité výši použita. Neekvivalentností se rozumí 

skutečnost, že subjekt, který daň platí, nemá nárok na poskytnutí protihodnoty 

odpovídající výše.   

Z právního hlediska pojem „daň“ vyložil např. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

dne 16. 3. 2005, čj. 3 Afs 26/2004 – 55: „Daňová povinnost je platební povinností 

daňového subjektu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů na úhradu 

celospolečenských potřeb, aniž by přitom poskytoval daňovým subjektům ekvivalentní 

protiplnění. Tento právní vztah mezi státem a daňovým subjektem lze označit za 

asynallagmatickou obligaci závazek veřejnoprávního charakteru.“ 

Právní úprava daní, tedy státem stanovených právních povinností, se musí řídit 

především čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod3: „Státní moc lze uplatňovat jen 

v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ 

Ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví: „Povinnosti mohou 

být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 

práv a svobod.“  

Výslovně daní se týká čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, v němž je 

zakotveno, že daně a poplatky je možno ukládat jen na základě zákona.  

 

 

                                                
2  KUBÁTOVÁ, Květa . Daňová teorie a politika. 4.aktualizované vydání. Praha : ASPI, 2006. 279 s. 

ISBN 80-7357-205-2, s. 15. 
3  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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Nutno poznamenat, že v zákoně o správě daní a poplatků je pojem daň použit 

jako legislativní zkratka zahrnující vedle daní, jak byly tyto vymezeny výše, také jiné 

dávky jako poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové 

kázně. 

2. Třídění daní 

Klasifikaci daní je možno provádět na základě celé řady kritérií. Tradičně se 

vyskytuje například dělení: 

 Dle dopadu na poplatníka 

Takto se člení na daně přímé a nepřímé. Jsou-li vyměřeny každému poplatníku 

bezprostředně dle jeho důchodové či majetkové situace, jedná se o daně přímé. Pokud 

jsou naopak placeny nepřímo v cenách zboží a služeb a situaci poplatníka nezohledňují, 

jde o daně nepřímé.  

 Dle objektu (tedy skutečnosti, kterou zatěžují) Z tohoto hlediska rozeznáváme 

daně důchodové, zatěžující příjmy poplatníka, daně majetkové, které postihují 

vlastnictví, držbu apod. majetku, či daně transferové, jejichž objektem je přechod 

vlastnictví. Nelze opomenout ani daně subjektové, reálné, obratové daně z přidané 

hodnoty a kaskádovité a v neposlední řadě daně spotřební.  

 Dle vztahu plátce a poplatníka daně     

U určitých daní dochází k přesunu daňového břemene na jinou osobu, kdy 

plátcem daně je osoba odlišná od poplatníka daně, zatímco v jiných případech je osoba 

poplatníka a plátce totožná. 

 Dle způsobu jejich placení 

K výběru určitých daní dochází prostřednictvím přiznání k dani, zatímco jiné jsou 

vybírány srážkou. 
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3. Daňová soustava České republiky 

Východisko současné daňové soustavy lze spatřovat v zákoně České národní rady 

z 15. dubna 1992 o soustavě daní4. Ten byl však s účinností od 1. ledna 2004 zrušen 

zákonem o spotřebních daních5 a žádný další právní předpis, který by taxativně stanovil 

veškeré daně tvořící daňovou soustavu, již přijat nebyl. V současnosti se tak daňová 

soustava skládá z daní upravených v jednotlivých zákonech.  

Jedná se o: 

 Daň z přidané hodnoty 

 Daně spotřební: 

o daň z minerálních olejů 

o daň z lihu 

o daň z piva 

o daň z vína a meziproduktů 

o daň z tabákových výrobků 

 Tzv. daně převodní: 

o Daň dědická 

o Daň darovací 

o Daň z převodu nemovitostí 

 Daň z nemovitostí 

 Daň silniční 

 Daně z příjmů: 

o Daň z příjmů fyzických osob  

o Daň z příjmů právnických osob 

 Tzv. energetické (ekologické) daně: 

o Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

o Daň z pevných paliv 

o Daň z elektřiny6 

                                                
4  Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní. 
5  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
6  BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009. 548 s. ISBN 978-80-7400-801-6. 
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II. Daň z příjmů fyzických osob 

Daně z příjmů, jež představují daně přímé důchodového typu, se staly součástí 

daňové soustavy České republiky s účinností od 1. ledna 1993, kdy současně nahradily 

celou řadu daní do té doby uplatňovaných (např. daň ze mzdy, daň z příjmů z literární a 

umělecké činnosti, daň z příjmů obyvatelstva, atd.).   

Zdaňování příjmů fyzických i právnických osob je upraveno zákonem č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), jenž se stal součástí 

právního řádu 20. listopadu 1992. Za dobu své účinnost byl mnohokrát novelizován, 

přitom za nejvýznamnější lze označit změny provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů.  

Základní procesně-právní normou je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje postup finančních a jiných 

orgánů, subjektů daně a dalších osob v zákoně stanovených při správě nejen daní 

z příjmů, nýbrž také daní ostatních.   

V září 2009 byl však přijat nový procesní předpis, jehož návrh byl připravován 

řadu let - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. V účinnost vstoupí počínaje rokem 2011 a 

přínosem oproti stávající úpravě má být především větší přehlednost, systematičnost, 

jednotné a jasné vymezení pojmů, apod7. 

 

1. Subjekt daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy jsou přímo podrobeny dani. ZDP jej 

vymezuje velmi jednoduchým způsobem, když v §2 odst. 1 pouze stanoví, že poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.  

Subjektem daně z příjmů fyzických osob je rovněž plátce příjmů, kterým může být 

jak osoba fyzická, tak právnická.  Dle § 6 zákona o správě daní a poplatků8 se plátcem 

daně rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně 

daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.  

                                                
7 Pravniradce.ihned.cz [online]. 21.10.2009 [cit. 2010-06-20]. Nový daňový řád. Dostupné z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-danovy-rad-55359.html>. 
8   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poplatník 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, poplatníkem daně z příjmů fyzických 

osob je fyzická osoba. Obecně vzniká způsobilost být poplatníkem, tedy nositelem 

určitých subjektivních práv a povinností, v souladu s § 7 odst. 1 občanského zákoníku9 

narozením. Tedy i osoba nezletilá, má-li příjmy podrobené dani, je daňovým 

poplatníkem, a tedy nositelem určitých práv a povinností.  V návaznosti na zvláštní 

právní předpisy upravující odchylně způsobilost být účastníkem určitého právního 

vztahu, je také odlišný vznik způsobilosti být poplatníkem daně z příjmů z tohoto 

právního vztahu vzešlých. Typicky tomu tak bude např. v případě pracovního poměru a 

osoby zaměstnance jako poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  

Poplatníky daně ZDP dělí na dvě základní skupiny, a to daňové rezidenty a 

nerezidenty, přičemž důsledkem zařazení osoby do té či oné kategorie je zejména 

odlišně stanovený rozsah její daňové povinnosti. Rezident je poplatníkem s tzv. 

neomezenou daňovou povinností, což znamená, že zdanění podléhají jak příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak příjmy, jejichž zdroj se nalézá 

v zahraničí. Naopak daňový nerezident má pouze omezenou daňovou povinnost; ta se 

vztahuje pouze na příjmy, jež plynou ze zdrojů v České republice.  

Rozhodujícím kritériem pro určení daňového rezidentství v ČR je: 

 bydliště poplatníka nebo  

 místo, kde se obvykle zdržuje.  

Rezidentem je osoba, která má v ČR stálý byt, ovšem jen za okolností, z nichž lze 

usuzovat na jeho úmysl trvale se v něm zdržovat. Důvodem této formulace je 

především skutečnost, že daná osoba může mít byt ve více státech, ale výše zmíněná 

podmínka bude splněna zpravidla pouze ve vztahu k jednomu z nich10. 

Osobou v ČR se obvykle zdržující je ten, kdo zde pobývá alespoň 183 dní 

v kalendářním roce, přitom není podstatné, zda se jedná o pobyt souvislý nebo 

přerušovaný.  

                                                
9  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
10  KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie : Úvod do problematiky. 2., aktualiz. vyd. Praha : Aspi, 2009. 120 s. ISBN 
978-80-7357-423-9. 
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Dle ZDP je nerezidentem osoba, která nesplňuje výše uvedená kritéria nebo o níž 

tak stanoví mezinárodní smlouva. Další skupinu osob, jež ZDP označuje za nerezidenty, 

tvoří ti, kteří se sice na území ČR obvykle zdržují, ovšem účelem takovéhoto pobytu je 

studium nebo léčení.    

Mezinárodní dvojí zdanění a smlouvy o jeho zamezení 

Kritéria posuzování daňového rezidentství se v různých zemích v mnohém 

podobají.  Nebude tedy výjimkou, kdy má daná osoba povinnost zdanit tentýž příjem 

ve více státech - v jednom je považována za daňového tuzemce a daňová povinnost se  

zde tudíž váže na veškeré její příjmy, v druhé zemi pak dani podléhá tentýž příjem 

z titulu jeho zdroje na tomto území. Obdobně je tomu v případě, kdy je jedna osoba 

považována za rezidenta obou zemí. Jedná se o problematiku tzv. mezinárodního 

dvojího zdanění.   

Mezi opatřeními, jež jsou činěna za účelem omezení dvojího zdanění, zaujímají 

nejdůležitější pozici mezinárodní smlouvy (zpravidla dvoustranné) o zamezení dvojího 

zdanění. K 1. 1. 2010 má Česká republika tyto dohody uzavřeny se 77 státy.11 Tyto 

smlouvy především stanoví přesná pravidla pro určení rezidence, a to takovým 

způsobem, aby osoba splňovala stanovené podmínky vždy pouze ve vztahu k jednomu 

ze smluvních států.  

2. Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Pod pojmem předmět daně se obecně rozumí souhrn právních skutečností, na 

něž právní norma váže daňovou povinnost12.  V případě daně z příjmů fyzických osob 

jsou těmito skutečnostmi příjmy plynoucí poplatníkovi. Které z nich budou předmětem 

daně a které nikoli, stanoví ZDP dvojím způsobem. Jednak pozitivně – výčtem příjmů, 

resp. jejich kategorií, jež jsou předmětem daně, jednak negativně -  vymezením příjmů, 

které jsou ze zdanění vyloučeny.   

 

                                                
11  MFCR.cz [online]. 1.1.2010 [cit. 2010-03-29]. Přehled platných smluv České republikyo zamezení dvojího 
zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 1. 1. 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html>. 
12

  MRKÝVKA, Petr, et al. Finanční právo a finanční správa. 2.Díl. vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 
381 s. ISBN 80-210-3579-X. 
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Zdaňované příjmy 

Příjmům, jež jsou předmětem daně, se ZDP věnuje ve svém § 3 a vymezuje je 

následovně: 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy, 

    a to jak příjmy peněžní, tak nepeněžní či dosažené směnou. 

Příjmy spadající do jednotlivých kategorií jsou posuzovány samostatně, což 

znamená, že v každé z nich je stanoven tzv. dílčí základ daně, přičemž při jeho výpočtu 

se nepostupuje ve všech kategoriích shodným způsobem; souhrn těchto dílčích základů 

je východiskem pro stanovení celkového základu daně a výpočet vlastní daňové 

povinnosti. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba konkrétní příjem správně zařadit do 

jedné z výše uvedených skupin příjmů, v opačném případě může dojít k chybnému 

stanovení základu daně, v závislosti na něm též k nesprávnému zjištění daňové 

povinnosti, a to může vyústit v sankční důsledky.13 

Nezdaňované příjmy 

Příjmy, které předmětem daně nejsou, vymezuje ZDP v § 3 odst. 4.  Zdanění tak 

nepodléhají např. příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti 

nebo věci movité či majetkového práva, s výjimkou darů přijatých v souvislosti 

s výkonem závislé činnosti.  Důvod zařazení těchto příjmů mezi příjmy vyňaté ze 

zdanění daní z příjmů lze spatřovat ve skutečnosti, že podléhají jiným druhům daní.  

Předmětem daně též nejsou úvěry a půjčky a také částka uhrazená zdravotní 

pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva 

nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

                                                
13  VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2008 : praktický průvodce. 4. vyd. Praga : Grada, 2008. 
216 s. ISBN 978-80-247-2536-9. 
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Příjmy osvobozené od daně jsou vymezeny v § 4 ZDP. Do základu daně tak 

nevstupují např. nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory, pravidelně 

vyplácené důchody z povinného důchodového pojištění či obdobného zahraničního 

pojištění, pokud ve svém úhrnu spadají do stanoveného limitu, dále také přijaté 

výživné podle zákona o rodině a výhry z povolených a veřejně provozovaných loterií 

sázkových her. 

 

3. Základ daně z příjmů fyzických osob 

Zákon vymezuje základ daně obecně v § 5 jako částku, o kterou příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak. Do základu daně se již 

nezahrnují příjmy, z nichž byla sražena daň zvláštní sazbou daně a také příjmy od daně 

osvobozené. Základ daně poplatníka, jemuž plyne více druhů příjmů podle § 6 až 10 

ZDP, představuje součet dílčích základů daně vypočtených způsobem stanoveným 

v příslušných ustanovením. Zdaňovacím obdobím se pro účely daně z příjmů rozumí 

zpravidla kalendářní rok. Výjimku představují pouze příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti upravené v § 7 ZDP, kde se hovoří o tzv. hospodářském 

roku. 

Vedle výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů je výše základu daně 

ovlivňována též dalšími skutečnostmi. Za jednu z nich lze považovat splnění zákonných 

podmínek pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jak jsou upraveny v § 15 

ZDP. Nelze opomenut také institut odčitatelných položek od základu daně upravených 

v § 34 ZDP. 

 

4. Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů14 byla s účinností od 1. 1. 2008 do ZDP 

zavedena pro fyzické osoby jediná lineární sazba daně ve výši 15 %. Od této doby jsou 

tedy příjmy podléhající zdanění obecnou sazbou daně dle  §16 ZDP a příjmy zdaňované 

zvláštní sazbou daně podle § 36, zdaňovány shodně 15 %.  

                                                
14  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
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III. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

Příjmy ze závislé činnosti jsou zdaňovány v jednom dílčím základu daně společně 

s funkčními požitky. V souladu se zadáním diplomové práce se další výklad zaměřuje 

pouze na závislou činnost a funkční požitky jsou zcela úmyslně opomíjeny. 

 

1. Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

1.1 Subjekt daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti je pro účely ZDP označován jako 

zaměstnanec. V souladu s definicí poplatníka uvedenou v § 2 ZDP může být 

zaměstnancem vždy pouze fyzická osoba. V případě příjmu ze závislé činnosti není 

osoba poplatníka totožná s osobou plátce daně. Plátce daně, tedy osoba, od níž 

poplatníkovi příjmy plynou, se pro účely daně z příjmů označuje jako zaměstnavatel.  

Může jím být jak osoba fyzická, tak právnická.15  

V obecné rovině lze říci, že při zdaňování příjmů ze závislé činnosti sehrává 

zásadní úlohu právě plátce těchto příjmů, tedy zaměstnavatel. Zákonem je mu uložena 

celá řada povinností. Vedle povinností vůči správci daně má zaměstnavatel zpravidla 

také další povinnosti se zdaňovaným příjmem zaměstnance úzce související. Je tomu 

tak v důsledku navázání dalších plateb na samotný příjem. 

 

1.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Již v předchozím bylo uvedeno, že předmětem daně je právní skutečnost, k níž se 

váže daňová povinnost. Touto právní skutečností bude tedy příjem ze závislé činnosti.  

Náplní této kapitoly bude stručné vymezení příjmů ze závislé činnosti, zmínka o 

příjmech nepeněžitých včetně způsobů jejich oceňování a o příjmech, které 

předmětem daně ze závislé činnosti nejsou. Naopak příjmy od daně osvobozené budou 

náplní kapitoly druhé této části práce. 

                                                
15  BRYCHTA, Ivan, et al. Daň z příjmů 2009. Praha : ASPI, 2009. 584 s. ISBN 978-80-7357-442-0. 
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1.2.1 Příjmy ze závislé činnosti - obecně 

Plnění, jež jsou poskytována zaměstnavateli zaměstnancům v souvislosti 

s činnostmi, které pro ně na základě určitého právního důvodu vykonávají, nabývají 

rozličných forem. Nejtypičtějším a v nejhojnější míře se vyskytujícím plněním bude 

peněžní odměna za odvedenou práci. Právě výši mzdy či platu lze v ekonomické rovině 

označit za nejdůležitější aspekty individuálních rozhodnutí obou daňových subjektů.  

Zaměstnavatel podle výše mzdy posuzuje potřebnost dané pracovní síly, v případě 

zaměstnance se od výše mzdy odvíjí jeho ochota za tuto pracovat. 

Vedle příjmů peněžních, které jsou základním motivem veškerých aktivit 

pracovních sil, existuje celá řada dalších příjmů, které zaměstnancům často plynou 

v souvislosti se zaměstnáním. Tato plnění jsou souhrnně označována jako naturální 

požitky.   

Odlišnosti jednotlivých forem příjmů se promítají též do rozdílného režimu jejich 

zdanění. Některé nepeněžní příjmy ZDP ze zdanění vyjímá, jiné jsou od daně zčásti 

nebo zcela osvobozeny. Zavedení nepeněžní formy odměňování tak může jak pro 

zaměstnavatele, tak pro zaměstnance představovat jistou výhodu spočívající ve snížení 

jejich daňového zatížení. Problémem, se kterým se u peněžitých příjmů nesetkáme, je 

nutnost za účelem bezchybného stanovení daňové povinnosti nepeněžní příjmy, tedy 

naturální požitky, správně ocenit. Všechny tyto skutečnosti však mají význam pouze 

v tom případě, je-li příjem správně kvalifikován jako příjem ze závislé činnosti.  

Ze všeho nejdříve je tedy potřeba objasnit, které příjmy do této kategorie vůbec 

spadají, respektive jakým způsobem je pro daňové účely vymezena závislá činnost. 

Odpověď na tuto otázku nalezneme v § 6 odst. 1 ZDP. Příjmy ze závislé činnosti jsou 

v souladu s tímto ustanovením vymezeny jako:  

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 



- 13 - 

 

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

Již po letmém zhlédnutí tohoto ustanovení lze vzhledem k jeho rozsahu očekávat, 

že závislá činnost bude pro daňové účely chápána šířeji než závislá práce v právu 

pracovním – nepůjde tedy pouze o příjmy zaměstnance v pracovním poměru, jenž je 

upraven v části druhé zákoníku práce16, nýbrž o celou řadu příjmů dalších.  

Za účinnosti ZDP vyvstala celá řada problémů v souvislosti s konkrétními příjmy a 

otázkou, zda je podřadit pod příjmy ze závislé činnosti či nikoli. Problematika vymezení 

závislé činnosti a judikatura soudů s ní související nebude dále v této kapitole 

rozváděna a bude o ní pojednáno v V. části práce.  

 

1.2.2 Charakteristika příjmů 

ZDP v § 6 odst. 3 pak zdůrazňuje, že rozhodující je sama realizace, respektive 

uskutečnění příjmu, zatímco ostatní charakteristiky, ať už jde o příjem peněžitý či 

nepeněžitý, jsou z daňového hlediska nepodstatné17.  

Lze-li tedy konkrétní příjem subsumovat pod ustanovení § 6 odst. 1 ZDP, pak je 

zdaňován jako příjem ze závislé činnosti, i když se jedná o příjem nepravidelný či 

dokonce jednorázového charakteru. Rozhodující nebude ani skutečnost, zda je na něj 

právní nárok či nikoli. Typickým příkladem jednorázového příjmu poskytnutého 

zaměstnanci, ačkoli mu na něj nevznikl právní nárok, je dar. O příjem ze závislé činnosti 

půjde i v případě, kdy nebude plynout přímo zaměstnanci, ale osobě od něj odlišné, na 

kterou příslušné právo přešlo.  

 

                                                
16  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
17  PELECH, Petr; PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem : k 1.9.2009. 10. aktualiz. vydání. Olomouc: 
ANAG, 2009. 967 s. ISBN 978-80-7263-542-9. 
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Jako příklad lze uvést situaci předvídanou v § 260 odst. 2 zákoníku práce, kdy v případě 

smrti zaměstnance přecházejí jeho mzdové nároky z pracovního poměru postupně 

přímo na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné 

domácnosti. Z hlediska zařazení příjmu mezi příjmy ze závislé činnosti je také 

nepodstatné, zda je zaměstnanci vyplacen či připsán k dobru nebo spočívá v jiné formě 

plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, jak je tomu ku příkladu při 

výkonu exekuce srážkami ze mzdy. 

 

1.2.3 Nepeněžní příjmy ze závislé činnosti 

Hodnota nepeněžních příjmů musí být vyčíslena. V souladu s § 3 odst. 3 ZDP  se 

pro účely daně z příjmů oceňují na základě zákona o oceňování majetku18 (dále jen 

ZOM), nestanoví-li způsob ocenění sám ZDP.  

Výchozím způsobem, který se uplatňuje při stanovení hodnoty nepeněžitého 

příjmu podle ZOM, je užití ceny obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí taková cena, které 

by bylo dosaženo při prodeji stejného, respektive obdobného majetku či v případě 

poskytnutí stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke 

dni ocenění. Vlastní způsob stanoví ZDP pro případ ocenění naturálního požitku 

v podobě poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci jak pro služební tak pro 

soukromé účely. Vedle toho ZDP nabízí dvě alternativy ocenění nepeněžního příjmu 

zaměstnance spočívajícího ve výhodném poskytnutí práva, služby nebo věci 

zaměstnavatelem, a sice možnost postupovat dle ZOM nebo dle vlastního pravidla 

v ZDP stanoveného.  

Poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely (§ 6 odst. 6 ZDP) 

Má-li zaměstnanec bezplatně k dispozici motorové vozidlo, které používá nejen 

pro služební, ale též pro soukromé účely, považuje se tato skutečnost za jeho zvláštní 

příjem, jehož hodnota je vyčíslena jako 1 % ze vstupní ceny vozidla, a to za každý, byť i 

započatý kalendářní měsíc použití. Není-li zaměstnavatel vlastníkem vozidla a má je 

pouze pronajato, vychází se ze vstupní ceny u vlastníka.  

                                                
18  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
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ZDP je také stanovena dolní hranice, pod kterou takový příjem nemůže klesnout. 

V případě, že částka odpovídající 1% nedosahuje výše 1 000 Kč, namísto hodnoty takto 

vypočtené se za příjem považuje částka 1 000 Kč. V praxi půjde o situaci spíše 

ojedinělou, neboť uplatnění této hranice přichází v úvahu pouze u vozidel, jejichž 

vstupní cena nedosahuje hodnoty 100 000 Kč. 

Pokud zaměstnanec užívá v jednom měsíci paralelně více motorových vozidel, 

příjmem je částka představující 1 % z úhrnu jejich vstupních cen.  Používá-li více vozidel 

postupně za sebou, např. z důvodu poruchy jednoho je mu zapůjčeno vozidlo jiné, 

vypočítává se 1 % z té vstupní ceny vozidla, která je nejvyšší.  Může nastat také 

situace, kdy během jednoho měsíce bude mít dispozici totéž vozidlo střídavě několik 

zaměstnanců. V tomto případě nedojde k poměrnému rozdělení částky odpovídající 1% 

ze vstupní ceny vozidla mezi jednotlivé zaměstnance, nýbrž příjem každého z nich bude 

navýšen o 1 %. 19 Též je třeba upozornit, že vstupní cena není veličinou neměnnou. 

Může totiž dojít k jejímu navýšení technickým zhodnocením vozidla a následně se již 1 

% vypočítává z ceny takto navýšené. Naopak ze vstupní ceny se vychází i v případě, kdy 

je vozidlo zcela odepsáno a jeho zůstatková cena vedená v účetnictví je nulová.20 

Výše uvedené platí jen za předpokladu, že jsou kumulativně splněny obě 

podmínky – tedy vozidlo zaměstnanec používá bezplatně, a to jak pro soukromé, tak 

pro služební účely. Častou chybou bývá přičtení onoho 1 % k základu daně 

zaměstnance i v případě, kdy je mu vozidlo poskytnuto výhradně k soukromým 

účelům21. Pro tento případ nelze ocenění dle § 6 odst. 6 ZDP užít, nýbrž je nutno 

postupovat podle § 6 odst. 3 ZDP, které upravuje postup v případě nepeněžitých 

příjmů spočívajících v cenovém zvýhodnění.  V této souvislosti považuji za vhodné 

zmínit např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.5.2007, čj. 2 Afs 

185/2006-4, v němž bylo konstatováno, že je-li motorové vozidlo zaměstnavatele 

garážováno v domě zaměstnance na základě nájemní smlouvy uzavřené těmito 

subjekty a zaměstnanec toto vozidlo denně převáží do sídla zaměstnavatele, nelze tuto 

skutečnost bez dalšího považovat za poskytnutí vozidla pro soukromé účely. 

                                                
19  KOŘÍNEK, Miloš. Bezplatné poskytnutí motorového vozidla jako nepeněžní příjem zaměstnance. UNES-

Účetnictví neziskového sektoru. 1.10.2010, 10/2009. 
20  PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2008. 16. dopl. a aktualiz. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7263-433-0. 
21  BRYCHTA, Ivan, et al. Daň z příjmů 2009. Praha : ASPI, 2009. 584 s. ISBN 978-80-7357-442-0. 
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Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém zvýhodnění (§ 6 odst. 3 ZDP) 

Zaměstnavatel může své zaměstnance odměňovat také formou poskytování slev 

na výrobky či služby, jež jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti. V tomto případě 

se za nepeněžitý příjem považuje částka, o kterou zaměstnanec zaměstnavateli uhradí 

méně, než je cena stanovená dle ZOM nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Pokud 

vychází zaměstnavatel z cen účtovaných jiným osobám, není relevantní, kolika 

odběratelům výrobky či služby za tyto ceny poskytuje, pokud nejde pouze o cenu 

fiktivní. V tom případě by se jednalo o zjevné obcházení zákona. 

Tato úprava se dotýká nejen slev poskytovaných na služby či výrobky 

zaměstnavatele, ale vztahuje se na veškerá zaměstnavatelem výhodně poskytnutá 

práva, služby či věci. Do tohoto režimu spadá tedy i výše zmíněné motorové vozidlo 

používané výhradně pro soukromé účely. Krom vozidla mají zaměstnanci v dnešní době 

v souvislosti s rostoucí mobilitou pracovních sil často zaměstnavatelem zajištěno 

ubytování. Má-li takto zaměstnanec k dispozici byt za nájemné nižší než je obvyklé pro 

byt stejného druhu a kvality, je rozdíl mezi těmito nájmy považován za zaměstnancův 

zdanitelný příjem. Pokud jej zaměstnanec užívá zcela bezplatně, považuje se za příjem, 

jež je povinen zdanit, částka, kterou by na nájemném jinak platil. 

Nicméně i zde ZDP stanoví výjimku. O nepeněžní příjem spočívající v cenovém 

rozdílu se nejedná, pokud zaměstnanec od svého zaměstnavatele odkoupí byt, za 

předpokladu, že je splněna zákonem stanovená podmínka. Ta spočívá ve skutečnosti, 

že v bytě zaměstnanec bydlí po dobu alespoň 2 let.  

 

1.3 Příjmy ze zdanění vyňaté 

Vedle příjmů, které jsou ze zdanění obecně vyloučeny § 3 odst. 4 ZDP, se za 

příjmy ze závislé činnosti dále nepovažují příjmy vymezené v § 6 odst. 7 ZDP. Důvodem 

tohoto vynětí je především skutečnost, že nevnášejí do majetkové sféry subjektu 

navýšení majetku. Dle např. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2008, 

čj. 5 Afs 68/2007 – 12 musí být právě toto kritérium zkoumáno. 
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Jedná se o: 

     Náhrady cestovních výdajů (např. stravné, náhrady spotřebovaných 

pohonných hmot při použití vlastního vozidla), které jsou zaměstnanci poskytnuty 

v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše stanovené zvláštním právním  

předpisem22 pro zaměstnance u zaměstnavatele vymezeného v § 109 odst. 3 zákoníku 

práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na 

pracovních cestách. Jde tedy o limity stanovené pro zaměstnance, jehož 

zaměstnavatelem je stát, jeho organizační složka nebo jiný subjekt spadající do státní 

sféry v tomto ustanovení uvedený.  Tyto nezdanitelné limity se uplatní i v případě 

zaměstnance, jehož zaměstnavatel působí ve sféře podnikatelské. Důvodem použití 

této konstrukce v ZDP je zřejmě snaha zajistit jednotný postup při posuzování příjmů, 

které ještě nejsou předmětem daně a které již ano, a to jak u zaměstnanců 

zaměstnavatelů státní tak podnikatelské sféry, neboť zákoník práce pro ně uvádí limity 

odlišné.  

    Hodnotu osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a 

obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

poskytovaných v rozsahu stanoveném částí pátou zákoníku práce a nařízením vlády     

č. 495/2001 Sb., včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních 

prostředků, jakož i hodnotu poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich 

udržování, dále hodnotu pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon 

zaměstnání, včetně příspěvků na jeho udržování. Ochranné pracovní prostředky musí 

zaměstnavatel dle zákoníku práce poskytnout „in-natura“ a nikoli finančním plněním, a 

to ani v případě, kdy s tím zaměstnanec vyslovil souhlas. 

    Částky, které zaměstnanec od zaměstnavatele přijal jako zálohu, aby je jeho 

jménem vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané 

výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo 

zaměstnavatel. Z těchto částek tedy zaměstnanci neplyne žádný osobní prospěch.  

    Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 

výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. 

                                                
22  Např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdější předpisů. 
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ZDP v § 6 odst. 8 umožňuje paušalizaci částek výdajů, pokud jde o částky 

pravidelně se opakující a je-li možné je na základě skutečných výdajů zprůměrovat, aby 

je zaměstnanec nemusel trvale dokladovat. 

Finanční částky poskytované zaměstnanci ve formě paušálu musí být uvedeny 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise zaměstnavatele či individuální pracovní nebo 

jiné smlouvě.23 

1.4 Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dílčí 

základ daně) 

Počínaje rokem 2008 v důsledku přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů24 

se zcela mění koncepce stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Do té doby bylo možno spatřovat jednostrannou závislost mezi výší 

povinného pojistného a základem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Od 

roku 2008 vzniká též vazba opačná v tom smyslu, že základ daně je navyšován o 

hodnotu pojistného, které je z příjmů ze závislé činnosti povinen platit 

zaměstnavatel25. 

Definici dílčího základu daně, jenž je v praxi často označován jako tzv. superhrubá 

mzda, uvádí ZDP v § 6 odst. 13. Jde o příjmy ze závislé činnosti, ovšem navýšené o 

částku odpovídající 

 pojistnému na veřejné zdravotní pojištění a 

 pojistnému na sociální zabezpečení, 

které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel podle zvláštních právních 

předpisů.  

Pro takovýto způsob stanovení základu daně lze použít termín tzv. daňová fikce. 

Ta je spatřována v hypotetických příjmech ve výši povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem26.  

                                                
23  PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2008. 16. dopl. a aktualiz. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7263-433-0. 
24  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
25  MACHALA, Otakar. Sociální a zdravotní pojištění ve vazbě na základ daně z příjmů. Daně a právo v praxi. 
27.8.2009, 8/2009. 
26  DOBEŠOVÁ, Katarína. Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků od roku 2009. 
Práce a mzda. 2010, 2/2010. 
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Přesto i nadále existují příjmy, u nichž se základ daně vypočítává „klasickým“ 

způsobem. Právě existencí těchto výjimek, jež vymezují pojistné předpisy, je celá 

situace značně komplikována. 

Platby pojistného pro účely stanovení základu daně  

Povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění je zakotvena v zákoně 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění27, konkrétně v § 2 odst. 2, a to 

v souhrnné výši 13,5 % vyměřovacího základu. Zaměstnavatel je povinen sraženou 

částku odvádět příslušné zdravotní pojišťovně v termínu určeném pro výplatu mezd a 

platů pro příslušný kalendářní měsíc. Pokud není termín určen, po uplynutí 

kalendářního měsíce, za který se odvádí. Pro účely zjištění základu daně je relevantní ta 

část této sazby, která připadá na zaměstnavatele, tedy 9 %. 

Odvody pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti28. Ačkoli počínaje 

rokem 2010 měla sazba pojistného poklesnout o 1,4 % oproti roku 2009, zákonem č. 

362/2009 Sb. byla odložena účinnost příslušného ustanovení a nadále je tedy 

zaměstnavatel povinen odvádět 25 % za sebe a 6,5 % za zaměstnance z vyměřovacího 

základu, a to příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stejném termínu jako 

na veřejné zdravotní pojišťování. 

 

Vyměřovací základ 

Částky, jež je zaměstnavatel povinen odvádět na zmíněná pojištění, jsou 

zákonem vyjádřeny v relativní výši. Pro zjištění příslušné sumy v absolutním vyjádření, 

je nutné danou procentní sazbu aplikovat na tzv. vyměřovací základ. Tím se pro účely 

zdravotního a sociálního pojištění rozumí úhrn příjmů zaměstnance, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob a současně nejsou od této daně osvobozeny 

a jež mu byly zaměstnavatelem zúčtovány v souvislosti se zaměstnáním.  

Tzv. zúčtovaný příjem je od roku 2008 pojímán odlišně než v letech předchozích, 

když vedle plnění peněžitého zahrnuje též plnění nepeněžité či ve formě výhody, jež 

                                                
27  Zákon. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
28  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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zaměstnanec získal ve svůj prospěch od zaměstnavatele. Součástí vyměřovacího 

základu tak bude např. 1 % z pořizovací ceny motorového vozidla, které je zaměstnanci 

poskytnuto jak pro služební tak i pro soukromé účely29.  

Okruh účastníků 

Nabízí se otázka, zdali se povinnost odvádět pojistné týká všech příjmů ze závislé 

činnosti či nikoli. Na tento problém nelze nahlížet jednotně, neboť právní úpravy 

veřejného zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení se v tomto směru 

neshodují.  

V případě veřejného zdravotního pojištění nalezneme odpověď v ustanovení § 5 

zákona o veřejném zdravotním pojištění30 (dále jen VZP). Ten stanoví, že pojištěnec je 

plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem.  

Vymezení samotného pojmu zaměstnanec doznalo s účinností od 1.1.2008 

změny, a to takové, že původní vazba na nemocenské pojištění je dnes nahrazena 

vazbou na daň z příjmů ze závislé činnosti, resp. na vymezení příjmů ze závislé činnosti 

dle § 6 ZDP.31  

Jde tedy o vymezení velmi široké, z nějž lze vyvodit, že účastna veřejného 

zdravotního pojištění je každá fyzická osoba, jež má příjem ze závislé činnosti, z něhož 

je povinna platit daň.     

Toto tvrzení však neplatí bezvýjimečně, neboť VZP taxativně stanoví okruh osob, 

které jsou v návaznosti na charakter svého příjmu z tohoto režimu vyloučeny. Obecně 

je možné tyto rozdělit do 2 skupin.  

Do první z nich spadají osoby, jež jsou pro své příjmy z placení pojistného 

vyloučeny bez dalšího.  

Jde o: 

 žáka nebo studenta pobírajícího příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

požitků za práci z praktického výcviku, 

                                                
29  PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2008. 16. dopl. a aktualiz. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7263-433-0. 
30  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
31  PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2008. 16. dopl. a aktualiz. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7263-433-0. 
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 osoby činné na základě dohody o provedení práce. 

Druhou skupinu tvoří ti, na jejichž příjem se sice váže povinnost pojistné platit, 

ale při splnění dalších podmínek tuto povinnost nemají. Tak tomu bude například u 

osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci 

nedosáhla započitatelného příjmu. 

V případě pojistného na sociální zabezpečení je situace odlišná. Poplatníky nejsou 

všechny osoby, které mají příjem dle § 6 odst. 1 ZDP, z něhož jsou povinny odvést daň, 

nýbrž pouze ty z nich, které jsou účastny nemocenského pojištění podle zákona o 

nemocenském pojištění32, nebo důchodového pojištění.  

Např. ze zaměstnanců, kteří pobírají příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, jsou 

nemocenského pojištění účastny pouze osoby konající práci v pracovním poměru a 

osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti. 

  

1.5 Sazba daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Sazba daně jakožto jeden z konstrukčních prvků daně je činitelem určujícím 

velikost daňové povinnosti ve vztahu k daňovému základu.  Počínaje rokem 2008 byla 

nahrazena na našem území do té doby tradičně uplatňovaná progresivně klouzavá 

sazba daně sazbou daně lineární.   

Výši daně vymezuje § 16 ZDP tak, že daň ze základu daně, jenž je již snížen o 

nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně, činí 15 %. 

Této sazbě jsou podrobeny příjmy ze závislé činnosti, s nimiž ZDP spojuje povinnost 

odvádět měsíčně daňové zálohy, a které následně vstupují do ročního zúčtování. 

Vedle sazby obecné upravuje ZDP také sazbu daně zvláštní (§ 36), v jejímž režimu 

jsou zdaňovány příjmy ze závislé činnosti při splnění zákonem stanovených podmínek. 

V tomto případě dochází ke sražení konečné daně a příjmy, z nichž byla daň takto 

sražena, již do ročního zúčtování daně nevstupují. 

 

                                                
32  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podmínky pro zdanění příjmů ze závislé činnosti zvláštní sazbou daně, způsob 

jejího výpočtu, jakož i výpočet měsíčních daňových záloh upravuje kapitola Výpočet a 

placení daně. 

2. Korekční prvky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Korekční prvky daně představují zákonem stanovenou možnost jak fyzických, tak 

právnických osob ovlivnit výši jejich výsledné daňové povinnosti.33 Podle způsobu, 

jakým tak činí, jsou rozlišovány na přímé a nepřímé. Přímé korekční prvky upravují již 

vypočtenou daňovou povinnost, zatímco nepřímé neovlivňuji výslednou daň přímo, 

nýbrž prostřednictvím úpravy daňového základu.  

Zaměříme-li se dále pouze na poplatníky zaměstnance, z přímých korekčních 

prvků lze v jejich případě uplatnit slevy na dani dle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění 

upravené v § 35c ZDP a z nepřímých přichází v úvahu nezdanitelná část základu daně a 

institut osvobození od daně. 

 

2.1 Nepřímé korekční prvky 

2.1.1 Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti 

Existuje celá řada příjmů, které ačkoli jsou předmětem daně, do základu daně 

nevstupují – jsou od daně osvobozené. „Zda je, či není určitý příjem zaměstnance 

osvobozen od zdanění, musí zaměstnavatel posoudit již při výpočtu měsíčních daňových 

záloh.“34 Příjmy všeobecně osvobozené od daně z příjmů jsou uvedeny v § 4 ZDP, 

osvobozené příjmy zaměstnanců, tedy příjmy ze závislé činnosti, vymezuje § 6 odst. 9 

ZDP.  Jelikož je jejich výčet značně rozsáhlý, uvádím pouze ty z nich, které jsou dle 

mého názoru nejfrekventovanější.  

 Do základu daně zaměstnance nevstupuje hodnota stravování, které mu 

zaměstnavatel poskytne ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Pokud by namísto toho zaměstnanec 

obdržel finanční částku, tato by od daně osvobozena nebyla.  

                                                
33  MRKÝVKA, Petr, et al. Finanční právo a finanční správa. 2.Díl. vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 

381 s. ISBN 80-210-3579-X. 
34  PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2008. 16. dopl. a aktualiz. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7263-433-0. s 25. 
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 Od daně je osvobozena též hodnota nealkoholických nápojů, které má 

zaměstnanec na pracovišti k dispozici. Což ovšem platí pouze za předpokladu, že 

zaměstnavatel čerpá prostředky na jejich zajištění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) 

po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 

dosažení, zajištění a udržení. 

 Zdanění nepodléhá též nepeněžní plnění, které spočívá v možnosti 

zaměstnance použít rekreační zařízení zaměstnavatele, zařízení jím pronajatá nebo 

dokonce poskytnutá cestovní kanceláří, dále též zařízení zdravotnická a vzdělávací, 

předškolní, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo nepeněžní plnění 

ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce.  

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci rekreaci (tuzemskou či zahraniční) 

včetně zájezdu, je toto nepeněžní plnění u zaměstnance osvobozeno do částky 20 000 

Kč za kalendářní rok.  Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění 

poskytnuté pro jeho rodinné příslušníky.  

Osvobození od daně je podmíněno tím, že prostředky na tato nepeněžní plnění 

musí zaměstnavatel čerpat z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu, 

zisku (příjmu) po zdanění anebo musí být hrazeny na vrub výdajů (nákladů), které 

nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 Zdanitelným příjmem zaměstnance není ani zvýhodnění, které mu či jeho 

rodinným příslušníkům poskytne zaměstnavatelem provozující veřejnou dopravu osob. 

Může jít o bezplatné nebo zlevněné jízdenky.   „V tomto případě se projevuje daňově-

politická váha daňových subjektů spočívající v jejich hospodářské síle – jako příklad lze 

uvést ojedinělé osvobození nepeněžních příjmů zaměstnanců zaměstnavatelů 

provozujících veřejnou přepravu osob (např. České dráhy), v případě, že tito 

zaměstnanci (a jejich rodinní příslušníci) od zaměstnavatele obdrží zlevněné či 

bezplatné jízdenky.“35 

 

                                                                                                                                          
 
35  PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. Praha : Linde, 2009. 233 s. ISBN 978-80-7201-754-6,      
s. 59. 



- 24 - 

 

2.1.2 Nezdanitelná část základu daně 

Zakotvením tohoto institutu se poplatníkovi naskýtá možnost snížit daňový 

základ odečtením příslušných částek, jejichž taxativní výčet podává § 15 ZDP. Souhrnně 

lze říci, že se jedná o výdaje vynaložené poplatníkem, které sice přímou souvislost se 

zdaňovaným příjmem nemají, ale zákonodárce existenci těchto výdajů vzhledem 

k účelu jejich realizace v pozitivním směru zohledňuje. Nezdanitelné části základu daně 

nelze zohlednit průběžně v kalendářním měsíci při výpočtu daňové zálohy, nýbrž 

mohou být uplatněny až po skončení zdaňovacího období.   

Od základu daně poplatníka lze za určitých podmínek odečíst: 

 Hodnotu darů 

 Úroky z úvěrů 

 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem  

 Pojistné na soukromé životní pojištění 

 Členské příspěvky členů odborových organizací 

 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. 

Dále se budu podrobněji věnovat pouze těm nezdanitelným částem základu 

daně, které dle mého názoru zaměstnanci nejčastěji uplatňují. 

 

Úroky z úvěrů 

Poplatník si může od základu daně odečíst částky, které v příslušném zdaňovacím 

období zaplatil na úrocích z:  

- úvěru ze stavebního spoření či 

- hypotečního úvěru. 

Požadavkem je, aby byl úvěr poskytnut za účelem financování bytových potřeb, 

a to bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou36. Vymezení 

bytových potřeb podává § 15 odst. 3 ZDP a rozumí se jimi např. výstavba, změna či 

koupě bytového domu, rodinného domu či bytu.  Částku z tohoto titulu odečítanou od 

základu daně je nutné snížit o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních 

předpisů.   

                                                
36  Ustanovení § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stejně lze postupovat i v případě jiného úvěru poskytnutého výše uvedenými 

subjekty a též stavební spořitelnou37 v souvislosti s výše uvedenými úvěry. Příkladem 

je tzv. úvěr překlenovací, který stavební spořitelny poskytují klientům, u nichž nejsou 

splněny podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření.  

Nesmí se však jednat o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového 

domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu38  prováděnou v 

rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. 

Pokud se bytová výstavba nebo její část používá k podnikání, jiné samostatné 

výdělečné činnosti či k pronájmu, přichází v úvahu odečtení úroků po dobu užívání 

bytové potřeby k uvedeným účelům pouze v poměrné výši.  

 

Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem  

Poplatník si může od základu daně odečíst příspěvky na své penzijní připojištění 

se státním příspěvkem zaplacené za zdaňovací období, ovšem snížené o částku 6000 

Kč. Maximálně lze takto základ daně snížit o 12000 Kč.  

Od roku 2005 stanoví ZDP důsledky pro případ, že penzijní připojištění zanikne 

bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání. Pokud bylo poplatníkovi vyplaceno 

odbytné, zaniká tím jeho nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně 

v tomto zdaňovacím období a současně částky odečtené poplatníkem od základu daně 

v minulých letech z důvodu zaplacení příspěvků na penzijní připojištění představují 

příjem poplatníka podle § 10 ZDP. 

 

Pojistné na soukromé životní pojištění 

Od základu daně si poplatník může dále odečíst pojistné, které ve zdaňovacím 

období zaplatil na své soukromé životní pojištění, má-li dle smlouvy, kterou 

s pojišťovnou uzavřel, postavení jak pojistníka, tak pojištěného. Z toho tedy plyne, že 

nezdanitelnými částkami nejsou částky, kterými poplatník jako pojistník přispívá na 

pojištění jiné osoby.  

                                                
37  Ustanovení § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 
38  Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, veznění pozdějších předpisů. 
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Pojišťovna musí mít oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České 

republiky a od roku 2008 může též jít o pojišťovnu usazenou 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 jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.  

Jde-li o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, 

v případě pojistné doby od 5 do 15 let musí pojistná částka činit alespoň 40 000 Kč,       

u pojistné doby nad 15 let se jedná o částku minimálně  70 000 Kč. U důchodového 

pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při 

dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá 

na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.  

Od základu daně lze takto ve zdaňovacím období odečíst nanejvýš 12 000 Kč, bez 

ohledu na počet uzavřených pojistných smluv. 

Dojde-li k zániku pojištění či změně doby trvání pojištění, což ve svém důsledku 

vede k porušení výše uvedených podmínek pro uplatnění nároku na odečtení 

pojistného od základu daně, stejně jako tomu je u příspěvků na penzijní připojištění, 

nejen, že zaniká nárok odečíst pojistné od základu daně v daném zdaňovacím období, 

nýbrž také dojde k navýšení základu daně poplatníka o příslušné částky odečtené od 

základu daně v předešlých letech, a to jejich zahrnutím mezi příjmy podle § 10 ZDP. 

Výjimkou jsou pojistné smlouvy, 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.  

 

2.2 Přímé korekční prvky 

2.2.1 Slevy na dani  

Na rozdíl od nezdanitelných částek, jimiž dochází ke korekci základu daně, slevy 

na dani snižují o příslušnou pevně stanovenou částku již vypočtenou daňovou 

povinnost.  Slevy na dani se v ZDP vyskytují počínaje zdaňovacím obdobím 2006 a jejich 
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zakotvením mělo být do jisté míry kompenzováno zrušení příslušných nezdanitelných 

částek do té doby upravených v § 15 ZDP. Počínaje rokem 2008 došlo ke zvýšení částek 

slev s cílem zmírnit ekonomický dopad provedených změn na poplatníky s nejnižšími 

příjmy.  

Okruh slev na dani upravuje ZDP v ustanovení § 35ba odst. 1. Jedná se o: 

 slevu na poplatníka 

 slevu na manžela (manželku) 

 slevu na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu 1. a 2. stupně 

 slevu na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu 3. stupně či s jiným 

důchodem 

 slevu na poplatníka držitele průkazu ZTP/P 

 slevu na poplatníka soustavně se připravujícího na budoucí povolání. 

 

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) 

Slevu na poplatníka může uplatnit každý zaměstnanec bez splnění jakýchkoli 

dalších podmínek. Pro zdaňovací období 2010 zůstala částka této slevy nezměněna a 

činí tedy 24 840 Kč za rok, respektive 2 070 Kč za měsíc.  Zaměstnanec má nárok na 

snížení daně o celou tuto částku i v případě, kdy po určitou část roku zdanitelné příjmy 

nepobíral.  

 

Sleva na manželku/manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP) 

Prostřednictvím této slevy je zvýhodňován poplatník, jehož manžel, popř. 

manželka (dále jen „druhý z manželů“) je zcela bez příjmů nebo příjmy sice pobírá, 

ovšem v úhrnné výši do 68 000 Kč za rok.    

„Jednou z podmínek uplatnění tohoto snížení daně je to, že si jej může poplatník 

uplatnit pouze na manželku (manžela), který žije s poplatníkem v domácnosti (§ 115 

občanského zákoníku). Jestliže dojde ke změně tohoto stavu, například se manželé 

rozvedou a přestanou žít ve společné domácnosti, pak i tato daňová úleva zaniká.“39 

                                                
39  KOŘÍNEK, Miloš. Snížení daně z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění za zdaňovací období roku 2009. 
Daně a právo v praxi . 15.1.2010, 1/2010, s. 16 . 
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 Zaměstnanec si takto může daň snížit o částku 24 840 Kč. Je-li navíc „druhý 

z manželů“ držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. 

Slevu na „druhého z manželů“, na rozdíl od slev ostatních, nelze zohlednit při výpočtu 

měsíčních daňových záloh, ale až při ročním zúčtování, respektive v daňovém přiznání.  

Rozhodnou okolnost, tedy existenci druhého z manželů, je dle § 38l odst. 2 písm. 

a) ZDP nutno prokázat. Zaměstnanec tuto povinnost splní předložením dokladu 

totožnosti „druhého z manželů“. V případě uplatňování slevy na manžela držitele 

průkazu ZTP/P, musí být navíc předložen i tento průkaz. 

 

Sleva na poživatele invalidního důchodu (§ 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP) 

Počínaje zdaňovacím období 2010, v návaznosti na změny provedené v zákoně o 

důchodovém pojištění, jsou slevy na poživatele částečného či plného invalidního 

důchodu nahrazeny slevami pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 1. až 3. 

stupně či jiného důchodu, s tím, že pro 1. a 2. stupeň stanoví ZDP slevu ve výši        

2 520 Kč, pro 3. stupeň je částka dvojnásobná, tedy 5 040 Kč. Nelze opomenout, že 

uplatnit nárok na tuto slevu je možno jen v případech, kdy se jedná o důchody takto 

nazvané a vyplacené podle českých právních předpisů, tedy dle zákona o důchodovém 

pojištění. Již ze samotné povahy těchto slev lze vyloučit vznik paralelního nároku na 

obě z nich. 

Zaměstnanec musí nárok na tuto slevu prokázat dle §38l odst. 2 písm. b) ZDP 

rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února 

dokladem o výplatě důchodu 

 

Sleva na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP) 

Nárok na tuto slevu přísluší poplatníkům soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání, přičemž sám ZDP definici soustavné přípravy nedefinuje, ale odkazuje na 

použití § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Poplatník ovšem 

nemůže být starší 26 let; ke zvýšení této hranice na 28 let dochází pouze u osoby 

studující prezenční formou v doktorském studijním programu. 

Sleva činí 4 020 Kč a nárok se nekrátí, pokud student pobírá zdanitelné příjmy 

pouze po určitou část roku, avšak za předpokladu, že studuje po celé zdaňovací období. 
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V opačném případě mu přísluší nárok na slevu v poměrné výši za každý kalendářní 

měsíc, v němž pro ni byly splněny podmínky.  

Nárok na tuto slevu se dle § 38l odst. 2 písm. e) ZDP prokazuje předložením 

potvrzením školy o přípravě na budoucí povolání na příslušný rok. 

V závěru této kapitoly uvádím přehled slev uplatňovaných ve zdaňovacím období 

2010. 

 

2.2.2 Daňové zvýhodnění 

Určitý sociální rozměr lze spatřovat též v tzv. daňovém zvýhodnění na vyživované 

dítě. Zjevně se zde odráží snaha určitým způsobem zvýhodnit zaměstnance, kteří se 

starají o potomky. Bylo by možné, samozřejmě s určitou nadsázkou říci, že se jedná o 

tzv. „propopulační opatření.“ Nicméně v praxi jde spíše o zohlednění nákladů, které 

musí (ve většině případů) rodič vynaložit při zaopatřování potřeb dítěte.  

Daňové zvýhodnění upravuje ZDP v § 35c, který stanoví, že na daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti má nárok 

poplatník, který je fyzickou osobou, jestliže neuplatňuje slevu na dani dle § 35a nebo § 

35b. 

Pro účely uplatnění daňového zvýhodnění vymezuje ZDP pojem „dítě.“ Dítětem 

ZDP rozumí dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého 

z manželů a vnuka (vnučku), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli 

daňové zvýhodnění uplatnit.  Za dítě přitom není považována pouze osoba mladší 18ti 

tab. 1: Slevy na dani 
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let, ale může jím být i osoba mladší 26ti let, pokud nepobírá invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně a 

 soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo 

 nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo 

 z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.                                                       

Specifikem daňového zvýhodnění je skutečnost, že jej může poplatník uplatnit 

jako slevu na dani, či jako tzv. daňový bonus, popřípadě kombinací obou výše 

uvedených způsobů. Rozdíly mezi těmito dvěma způsoby uplatnění daňového 

zvýhodnění taktéž objasňuje § 35c. Zatímco slevu na dani plynoucí z daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě může poplatník uplatnit pouze do výše daňové 

povinnosti vypočtené dle ZDP, daňový bonus představuje částku, o kterou daňové 

zvýhodnění přesahuje vypočtenou daňovou povinnost poplatníka. Daňový bonus je 

tedy tzv. negativní daní.  

Ačkoli daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani nikterak omezeno není, daňový 

bonus je možné uplatnit při splnění těchto podmínek: 

 zaměstnanec má roční příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální 

mzdy, což v současné době činí 48 000 Kč, 

 Vypočtený daňový bonus dosahuje částky nejméně 100 Kč, 

 Z titulu daňového bonusu nelze vyplatit v roce 2010 více u 52 200 Kč. 

Daňové zvýhodnění je za každé dítě poskytováno v plné výši pouze jednomu 

poplatníkovi. Pokud tedy dítě vyživuje daňových poplatníků více, smí ho uplatnit pouze 

jeden z nich. Toto ustanovení by samo o sobě v okamžiku, kdy je dítě po rozvodu 

(rozchodu) rodičů v jejich střídavé péči, přinášelo značné komplikace, jelikož by si 

daňové zvýhodnění nejspíše chtěli uplatnit oba z rodičů. Na tuto situaci však ZDP 

pamatuje v § 35c odst. 10: „Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc 

nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové 

zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny 

podmínky pro jeho uplatnění.“ 
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Závěrem se sluší dodat, že současná výše daňového zvýhodnění na vyživované 

dítě činí 11 604 Kč ročně.  

 

2.2.3 Slevy na dani a daňová zvýhodnění u nerezidentů 

Vezmeme-li v úvahu zaměstnance, který je daňový nerezidentem, přísluší mu za 

stejných podmínek jako daňovým rezidentům sleva dle § 35ba odst. 1 písm. a) a f) ZDP, 

tedy na poplatníka a na studenta. 

Co se týče uplatňování ostatních slev či daňového zvýhodnění, ZDP navíc 

požaduje, aby příjmy, které mu plynou ze zdrojů v České republice, tvořily alespoň      

90 % veškerých jeho celosvětových příjmů. Již z podstaty této podmínky vyplývá 

nemožnost zohlednit příslušné slevy při výpočtu daňových záloh a nezbývá než tyto 

uplatnit prostřednictvím daňového přiznání.  

3. Výpočet a placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je charakteristická tím, že většina 

povinností s ní spojených je přenesena z poplatníka této daně na daňového plátce.  

Plátce daně je dle dikce zákona povinen vypočítat, srazit a odvést buďto měsíční 

daňovou zálohu (§ 38h ZDP), anebo v zákonem vymezených případech srážkovou daň 

(§ 38d ZDP). Zavedením jednotné 15 % sazby daně lze faktický rozdíl mezi nimi 

z pohledu poplatníka spatřovat pouze v tom, že příjmy, z nichž byla daň v souladu se 

zákonem sražena podle zvláštní sazby daně, již nevstupují do ročního zúčtováni a tuto 

daň je tedy možné označit jako daň konečnou40, zatímco u měsíčních záloh, jak již 

vyplývá ze samotného označení, zpravidla dochází následně k jejich ročnímu zúčtování.  

Odvedením příslušné daně či daňové zálohy však povinnosti plátce daně ještě 

nekončí. Je totiž povinen tyto skutečnosti stanoveným způsobem evidovat. Ustanovení 

§ 38j ZDP jej pověřuje vedením mzdových listů a rekapitulace o sražených zálohách a 

sražené dani podle zvláštní sazby daně. Musí tak činit pro jednotlivé poplatníky za 

každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.  

                                                
40  S výjimkou případů, kdy poplatník u plátce daně dodatečně podepíše prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a) 
ZDP). 
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3.1 Srážková daň  

Dle § 6 odst. 4 ZDP jsou po příslušném zvýšení (§ 6 odst. 13 ZDP) samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně: 

 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, včetně příjmů za práci žáků a 

studentů z praktického výcviku (§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP) a 

 Příjmy plynoucí v souvislosti s nimi (§ 6 odst. 1 písm. d ZDP), 

pokud byly zúčtovány nebo vyplaceny zaměstnavatelem, který má sídlo nebo 

bydliště na území ČR či plynou-li od plátců daně vymezených v § 38c ZDP. 

Bez dalšího jsou tedy z tohoto režimu zdanění vyňaty jak příjmy za práci členů 

družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů 

komanditních společností a likvidátorů, tak odměny členů statutárních orgánů a dalších 

orgánů právnických osob. 

Takto vymezený okruh příjmů je dále zúžen prostřednictvím 2 podmínek. První 

z nich má ryze kvantitativní charakter a ze srážkové daně vylučuje příjmy plynoucí od 

téhož zaměstnavatele, které převyšují v jednom kalendářním měsíci částku 5 000 Kč. 

Druhou, kvalitativní podmínkou, je skutečnost, že zaměstnanec u zaměstnavatele 

nepodepsal tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků (dále jen Prohlášení). 

Není-li některá z výše uvedených podmínek splněna, musí být z příslušného 

příjmu sražena měsíční daňová záloha. 

3.2 Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen 

záloha) 

Povinnost vypočítat, srazit a odvést zálohu plátci daně ukládá § 38h ZDP. 

Zaměstnavatel ji vypočte z tzv. základu pro výpočet zálohy. Tím se rozumí úhrn 

zdaňovaných příjmů, které zaměstnanci vyplatil či zúčtoval za kalendářní měsíc, popř. 
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daňovací období, ovšem zvýšený o částky odpovídající povinnému pojistnému.  Záloha 

pak činí 15 % z příslušným způsobem41  zaokrouhleného základu.  

Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení, zaměstnavatel dále zohlední slevy na 

dani, na něž má zaměstnanec v daném období nárok. Bez dalšího tak sníží vypočtenou 

zálohu o 2 070 Kč a k dalším slevám na dani, pro jejichž uplatnění stanoví ZDP zvláštní 

podmínky, přihlédne pouze v případě, že poplatník tyto podmínky splňuje na počátku 

kalendářního měsíce, za nějž se záloha vypočítává. Přehled částek, o něž lze snížit 

měsíční zálohu, podává následující tabulka.  

 

 

 

 

 

 

 

Slevu na dani lze měsíčně uplatnit maximálně do výše vypočtené „zálohy“. Jinak 

je tomu v případě daňového zvýhodnění na vyživované dítě, se kterým žije poplatník ve 

společné domácnosti. Měsíčně lze odečíst částku 967 Kč, popř. 1 934 Kč, jde-li o dítě 

s průkazem ZTP/P, a v situaci, kdy je nárok poplatníka na toto zvýhodnění vyšší než 

vypočtená „záloha“ po odpočtu příslušných slev, představuje takovýto rozdíl měsíční 

daňový bonus a plátce daně je povinen jej poplatníkovi za následujících podmínek 

vyplatit: 

 výše daňového bonusu spadá do intervalu 50 Kč až 4 350 Kč a  

 poplatník od plátce pobírá v kalendářním měsíci zdanitelné příjmy (vyjma příjmů 

podléhajících srážkové dani) v úhrnné výši dosahující alespoň poloviny minimální 

mzdy. 

Postup při výpočtu zálohy a jak se tento liší u zaměstnance s Prohlášením a bez 

                                                
41  Dle § 38h odst. 2 ZDP  se základ pro výpočet zálohy zaokrouhluje do částky 100 Kč na celé koruny nahoru a nad  
100 Kč na celé stokoruny nahoru. 

Tab. 2: Měsíčně uplatnitelné slevy na dani 
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něj se pokusím ilustrovat na následujícím příkladu.   

Zaměstnanec s jedním dítětem, které vyživuje a žije s ním ve společné 

domácnosti, má hrubý měsíční příjem 16 500 Kč, zaměstnavatel mu bezplatně poskytl 

automobil, jehož vstupní cena činí 560 tis. Kč a navíc v daném měsíci konal u téhož 

zaměstnavatele práci na základě dohody o provedení práce s hrubým příjmem 6 000 Kč.  

1. Postup při výpočtu zálohy zaměstnance s Prohlášením: 

 

 

  Tab. 3: Výpočet měsíční daňové zálohy - zaměstnanec s Prohlášením 

2. Postup při výpočtu zálohy zaměstnance bez Prohlášení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tab. 4: Výpočet měsíční daňové zálohy - zaměstnanec bez Prohlášení 
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3.3 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen RZ) a jeho vztah 

k daňovému přiznání 

Po skončení kalendářního roku se zaměstnanec zásadně ocitá v jedné z těchto 

situací: 42 

a) buď je povinen podat daňové přiznání, nebo  

b) tuto povinnost nemá a 

 přesto daňové přiznání podá, 

 požádá o RZ svého zaměstnavatele, 

 daňové přiznání nepodá a ani nepožádá o RZ, v tomto případě se úhrn 

odvedených měsíčních záloh stává jeho výslednou daňovou povinností. 

 

3.3.1 Povinnost podat daňové přiznání 

Jak naznačuje výše uvedené, má-li zaměstnanec povinnost podat daňové 

přiznání, je tím jednoznačně vyloučena jeho možnost požádat o provedení RZ 

zaměstnavatele, přičemž tato skutečnost je vyjádřena v 38ch ZDP.  Podmínky, za nichž 

zaměstnanec obligatorně podá daňové přiznání, vyplývají z § 38g odst. 2 ZDP.  

Podle tohoto ustanovení tak musí učinit zaměstnanec s bydlištěm v ČR, jestliže:  

 měl v tomto období jednoho či více zaměstnavatelů za sebou, ale po určitý 

časový úsek neměl podepsané Prohlášení a nepodepsal jej ani dodatečně v 

zákonem stanovené lhůtě (tedy do 15.2.), 

 měl vedle příjmů podle § 6 ZDP i jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až 10 ZDP, které 

v úhrnu přesáhly 6 000 Kč, nebo příjmy nižší než 6 000 Kč, ale zaměstnanec za 

dané období vykazuje ztrátu, 

 byl zaměstnán souběžně u více zaměstnavatelů, kteří byli povinni z jeho příjmu 

srážet daňovou zálohu (o tuto situaci nejde, je-li ze souběžného zaměstnání 

odváděna srážková daň), 

 byly mu po 31.1. vyplaceny (či jiným způsobem obdržel) příjmy zaměstnavatelem 

zúčtované v předchozích zdaňovacích obdobích, 
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 pokud zamýšlí uplatnit nezdanitelnou částku základu daně spočívající 

v poskytnutí daru na vymezené účely do státu EU, Norska či Islandu dle § 15 odst. 

1 ZDP. 

 po určitou část roku mu plynuly příjmy ze závislé činnosti od zahraničního 

zastupitelského úřadu v tuzemsku, 

 měl příjmy ze zaměstnání, které určitou část roku vykonával na území ČR a 

určitou část roku v zahraničí pro zahraničního zaměstnavatele nebo pro stálou 

provozovnu českého zaměstnavatele v zahraničí. 

„Zaměstnanec, který není v ČR daňovým rezidentem, má v ČR povinnost podat 

daňové přiznání za obdobných podmínek jako český rezident s tím rozdílem, že se 

přihlíží jen k příjmům ze zdrojů na území ČR.“43 Význam daňového přiznání pro 

zaměstnance nerezidenty spočívá též v tom, že pouze prostřednictvím něj mohou tito 

uplatnit příslušné slevy na dani a daňová zvýhodnění, tj. slevu na manželku, na 

invalidní důchod či průkaz ZTP/P (za předpokladu, že jde o důchod či průkaz podle 

českých předpisů) a také daňové zvýhodnění na děti.  

 

3.3.2 Roční zúčtování daně 

Roční zúčtování daně je institutem do jisté míry nahrazujícím daňové přiznání u 

poplatníků, kteří nemají povinnost jej podat a ani tak dobrovolně nečiní.  Jeden 

z důvodů jeho zakotvení v ZDP lze spatřovat ve snaze nezatěžovat určitou skupinu 

zaměstnanců právě onou povinností podat daňové přiznání44, ale přesto určitým 

způsobem zabezpečit, aby tito nepřicházeli o případné přeplatky na dani, vzniklé 

z kladného rozdílu mezi ročním úhrnem zaplacených záloh a stanoveným způsobem 

vypočtenou daní za daný rok. 

 

 

                                                                                                                                          
42   PELECH, Petr. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009. 14. aktualiz. 
vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 247 s. ISBN 978-80-7263-563-4. 
43  PELECH, Petr. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009. 14. aktualiz. 
vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 247 s. ISBN 978-80-7263-563-4.s. 17. 
44   PELECH, Petr. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009. 14. aktualiz. 
vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 247 s. ISBN 978-80-7263-563-4.. 
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Příslušným k provedení RZ je poslední zaměstnancův zaměstnavatel 

v kalendářním roce45, od kterého mu plynuly příjmy ze závislé činnosti a měl u něj 

podepsáno Prohlášení, je-li o to zaměstnancem písemnou formou požádán do 15. 

února po uplynutí zdaňovacího období, při splnění následujících podmínek: 

 Zaměstnanec pobíral mzdu ve zdaňovacím období pouze od tohoto plátce daně a 

podepsal u něj Prohlášení nebo 

 pobíral mzdu od dvou či více plátců, avšak byl u nich zaměstnán postupně, a to i 

v případě, kdy v době zaměstnání u jednoho plátce obdržel doplatek mzdy od 

plátce předchozího. Podmínkou je, že u každého podepsal Prohlášení a 

poslednímu z nich, kterého o roční zúčtování žádá, předloží do 15. 2. 

následujícího kalendářního roku doklady všech předchozích plátců o zúčtované či 

vyplacené mzdě, povinném pojistném, sražených zálohách na dani, poskytnuté 

měsíční slevě na dani podle § 35ba a § 35c ZDP a vyplacených měsíčních 

bonusech. 

RZ spočívá ve výpočtu celoroční daně dle § 6 odst. 13 ZDP a jejím následném 

porovnání s ročním úhrnem zaplacených záloh.  Zaměstnanec zde může uplatnit 

některé korekční prvky, jež nebylo možno zohlednit průběžně při výpočtu záloh. Jedná 

se o nezdanitelné částky podle § 15 ZDP a slevu na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. 

b) ZDP.  Nárok na tyto odpočty musí zaměstnanec stanoveným způsobem prokázat do 

15. 2.  

 Je-li suma zaplacená na zálohách za kalendářní rok vyšší než zaměstnavatelem 

vypočtená daň, představuje tento rozdíl přeplatek na dani, a činí-li alespoň 50 Kč, bude 

zaměstnanci vyplacen v následujícím termínu pro výplatu mzdy.  Pokud je situace 

opačná a zaměstnanec na zálohách zaplatil méně, než kolik představuje vypočtená 

daň, tento nedoplatek se od něj nevybere a jeho daňová povinnost je splněna úhrnem 

zaplacených záloh v kalendářním roce.  

 

 

 

                                                
45   Dle § 38ch odst. 3 zanikne-li plátce daně bez právního nástupce, má poplatník možnost ve stejném termínu 
požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění místně příslušného správce daně.  
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IV. ZÁVISLÁ ČINNOST 

 

Základním předpokladem řádného splnění daňové povinnosti navázané na příjem 

fyzické osoby je, jednoduše řečeno, jeho správné zařazení do jedné z příslušných 

kategorií vymezených v § 3 odst. 1 ZDP, neboť, jak již bylo nastíněno v předchozích 

částech práce, postup výpočtu daně v nich se v mnohém liší.  V souvislosti s touto 

skutečností zde vyvstává požadavek kladený ať už přímo na daňové subjekty, či na 

osoby spravováním této agendy jimi pověřené, a sice v dané problematice se 

dostatečně orientovat. Což bezpochyby nemusí být úkolem vždy jednoduchým. 

Výše uvedené se dotýká také příjmů ze závislé činnosti, kde se navíc můžeme 

setkat, vzhledem k zákonem stanovené povinnosti zaměstnavatelů odvádět z těchto 

příjmů pojistné, s jejich účelovým zařazením do jiné příjmové kategorie - ačkoli mezi 

osobou vykonávající práci pro plátce příjmu a plátcem příjmů fakticky existuje vztah, 

jenž je z pohledu daňových zákonů závislou činností, s úmyslem tyto zákony obejít je 

předstírán vztah jiný. 

Považuji tedy za vhodné věnovat určitý prostor práce právě problematice 

vymezení závislé činnosti. Mým cílem není podat vyčerpávající charakteristiky 

jednotlivých vztahů, o nichž se ZDP výslovně zmiňuje v ustanovení § 6 odst. 1. 

V následujících kapitolách se tak budu věnovat pouze určitým problematickým 

otázkám, které v této souvislosti za účinnosti ZDP vyvstaly a jak se s jejich 

zodpovězením vypořádaly soudy. 

 

1. Obecně 

V úvodu je potřeba říci, že závislá činnost pro účely daně z příjmů není 

definovaná jako taková, nýbrž výčtem příjmů, které z ní plynou. Jejich vymezení řeší 

ZDP v § 6 odst. 1, a to tím způsobem, že formuluje 4 příjmové skupiny odlišné 

z hlediska zdrojů, z nichž příjmy plynou.  

 



- 39 - 

 

 

Podle tohoto ustanovení tak mezi příjmy ze závislé činnosti patří: 

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 a 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. 

Na osobu, která má některý z výše vymezených příjmů ze závislé činnosti, se 

pohlíží jako na zaměstnance, plátce těchto příjmů je označován jako zaměstnavatel.  

Okruh zaměstnavatelů ZDP dále rozšiřuje, když za zaměstnavatele označuje též 

poplatníka – daňového nerezidenta – u něhož zaměstnanci konají práci dle jeho 

příkazů, i když příjmy za tuto práci jim jsou vypláceny na základě smluvního vztahu 

prostřednictvím osoby, která má sídlo či bydliště v zahraničí.  

 

2. Příjmy za práci, při jejímž výkonu je poplatník povinen dbát příkazů 

plátce příjmů (§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP) 

 

2.1 Obecně k § 6 odst. 1 písm. a) ZDP 

V režimu tohoto ustanovení jsou zdaňovány příjmy za takový výkon činnosti, pro 

nějž je příznačný závislý vztah mezi poplatníkem a plátcem příjmů, přičemž závislost 

spočívá v povinnosti poplatníka řídit se pokyny plátce příjmů.  
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ZDP výslovně zmiňuje příjmy ze současného či budoucího poměru: 

 pracovněprávního,  

 služebního, 

 členského a 

 obdobného poměrům výše uvedeným (dále jen poměr „obdobný“). 

Samostatnou skupinu příjmů zařazenou do tohoto ustanovení pak tvoří příjmy 

žáků a studentů z praktického výcviku.  

 

Určení, zda vztah mezi poplatníkem a plátcem příjmu je vztahem 

pracovněprávním, služebním či členským zpravidla nečiní problémy, neboť tyto jsou 

upraveny ve zvláštních zákonech. V této kapitole se proto zaměřím na příjmy z poměru 

„obdobného“, jenž ZDP ani jiný právní předpis nijak nedefinuje. Z formulace 

příslušného ustanovení lze „obdobný“ poměr vymezit pouze rámcově takto: 

 Jedná se o poměr odlišný od poměru pracovněprávního, služebního a 

členského. 

 Tento poměr se v určitých znacích podobá poměrům výše uvedeným. 

Nejasnosti tedy pramení zejména z požadavku druhého, jelikož není blíže 

vymezeno, v jakých znacích se má obdobný poměr podobat poměru 

pracovněprávnímu, služebnímu či členskému. 

Významnou úlohu tak při objasnění podstaty „obdobného“ poměru, resp. 

stanovení znaků, které jsou vlastní vztahu pracovněprávnímu, služebnímu a členskému 

a kterých má zároveň daný vztah nabývat, má-li být podřazen pod poměr „obdobný“, 

sehrála až judikatura soudů.  

2.2 „Obdobný“ poměr  

Vykonává-li poplatník pro osobu plátce příjmů práci, která má z hlediska 

daňových zákonů charakter závislé činnosti, vedle samotné odměny za práci musí 

plátce příjmů –zaměstnavatel- zpravidla vynakládat nemalé finanční prostředky 

v důsledku zákonem stanovené povinnosti odvádět pojistné na veřejné zdravotní 



- 41 - 

 

pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. S cílem minimalizovat náklady objevili 

podnikatelé způsob, jak obejít daňové zákony a těmto povinnostem se vyhnout, a sice 

zajišťovat výkon práce nikoli svými zaměstnanci, nýbrž prostřednictvím jiných 

podnikatelů či osob samostatně výdělečně činných. Tento způsob výkonu práce bývá 

tradičně označován jako tzv. Švarcsystém a v České republice je již několik let 

protiprávní. Přesto nezřídka dochází k zastírání skutečného stavu, kdy mezi plátcem 

příjmů a poplatníkem fakticky existuje závislý vztah, vztahem formálně jiným.  

V první řadě je nezbytné zmínit zásadu vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 7 

zákona o správě daní a poplatků, která stanoví následující: „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.“ 

Dle mého názoru zejména v souvislosti s výše uvedeným lze vyzdvihnout význam 

zakotvení tzv. obdobného poměru v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, na jehož 

základě budou příjmy z určitých zastřených právních vztahů, v nichž soudě dle 

skutečného obsahu dbá poplatník příkazů plátce příjmů, zdaněny jako příjmy ze závislé 

činnosti, ačkoli tedy nejde o vztahy pracovněprávní, služební ani členské.  V praxi se 

ovšem ukázalo jako velice obtížné stanovit hranici mezi tím, kdy lze na daný vztah dvou 

podnikatelů či osob samostatně výdělečně činných nahlížet jako na poměr „obdobný“, 

a lze tedy zdanit z něho plynoucí příjmy dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, a kdy se již naopak 

jedná o příjmy z činnosti nezávislé zdaňované dle § 7 ZDP. Mnohokrát se tak spory o 

tuto otázku zabýval Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. 

 K objasnění podstaty obdobného poměru významně přispěl Nejvyšší správní 

soud např. rozsudkem ze dne 1. 6. 2005, čj. 2 Afs 176/2004-140, v němž vymezil jeho 

nutné, nikoli však postačující, charakteristiky. 

Soud se zde zabýval touto situací:  Pro společnost s ručením omezeným (dále jen 

společnost) konaly pomocné práce zprostředkovatelské subjekty, a to prostřednictvím 

pracovní činnosti svých zaměstnanců, kterou tito vykonávali v prostorách a dle pokynů 

společnosti. Podle správce daně šlo o zastření skutečného stavu, který spatřoval 
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v závislé činnosti zaměstnanců zprostředkovatelských subjektů u společnosti a vztah 

mezi společností a zaměstnanci tak podřadil pod pojem „obdobného“ poměru ve 

smyslu § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Nejvyšší správní soud tento názor správce daně 

nesdílel. V odůvodnění svého rozsudku uvedl několik charakteristik pracovněprávního, 

služebního a členského poměru, jež musí být kumulativně splněny též u vztahu, pokud 

má být tento označen jako poměr „obdobný“.   

 Pracovněprávnímu, služebnímu a členskému poměru je společné 

především to, že se jedná o právní vztahy vzniklé mezi subjekty, kterých se 

týkají. 

 Pracovněprávní, služební a členský poměr je zakládán jako vztah trvající 

povahy. Není tedy konzumován jednorázově, splněním věcně a žádoucím 

výsledkem definované povinnosti osobou, která má poskytovat určité 

plnění, nýbrž vyznačuje se závazkem této osoby vykonávat určitou činnost 

opakovaně po stanovenou dobu či dobu neurčitou. 

 Pracovněprávní, služební a členský poměr se také vyznačuje povinností 

toho, kdo poskytuje specifické plnění, řídit se pokyny osoby, k níž ho 

pracovní, služební či členský poměr váže. Přičemž tato povinnost musí být 

založena přímo, tedy obsahem právního vztahu mezi oběma účastníky. 

Nedostačující je, vznikne-li tato povinnost příkazem či dohodou pracovníka 

a třetí osoby. 

 Znakem pracovněprávního, služebního a členského poměru je též to, že jde 

o vztah úplatný a vzájemný. Osobě, která poskytuje specifické plnění, plyne 

od druhé strany tohoto právního vztahu odpovídající odměna. 

Soud nicméně konstatoval, že i v případech, kdy jsou dány všechny tyto znaky, 

nemusí se vždy (vzhledem k okolnostem konkrétního poměru) jednat o poměr  

podřaditelný pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ZDP.  Těmito okolnostmi jsou zejména 

specializované činnosti vykonávané pouze krátkodobě či nesoustavně, jejichž výkon je 

podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele – např. práce závislé 

na počasí. 
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Na závěr je potřeba dodat, že dle Nejvyššího správního soudu v rozhodované věci 

nebyl dán právní vztah mezi společností a zaměstnanci zprostředkovatelských subjektů 

a také povinnost zaměstnanců řídit se příkazy „společnosti“ nebyla založena přímo. 

 Domnívám se, že pro posuzovaný vztah nebyl příznačný ani charakteristický znak 

vzájemnosti a úplatnosti, neboť odměna za vykonanou práci pracovníkům nebyla 

vyplácena společností, nýbrž zprostředkovatelskými subjekty. 

Výše uvedené charakteristiky„obdobného“ poměru zmiňuje Nejvyšší správní 

soud také v odůvodněních svých dalších rozsudků, např. rozsudek ze dne 25. 7. 2005, 

čj. 2 Afs 173/2005-69. 

Otázkou závislé činnosti se zabýval již dříve též Ústavní soud, který  např. v nálezu 

ze dne 6.12.2001, sp. zn. III. ÚS 410/01 uvedl zásady, jež musí být respektovány při 

zkoumání konkrétních vztahů. V tomto případě šlo o posouzení činností, které 

pracovníci vykonávali na základě „smlouvy o vytváření uměleckých děl a 

speakerovských výkonů“ ve smyslu autorského zákona. Podle správce daně předmětné 

činnosti vykazovaly v převážné míře znaky závislé činnosti a příjmy vyplacené na 

základě těchto smluv tak měly být zdaněny dle § 6 odst. 1 ZDP.  

 

Správce daně vycházel zejména z těchto skutečností: 

 Odměny pracovníků byly stanoveny hodinovou sazbou a byly vypláceny 

souhrnně za celý předcházející měsíc, 

 za práci o sobotách a nedělích byly poskytovány příplatky 

 pracovníci se zavázali vytvářet umělecká díla dle časového určení plátce, 

dodržovat pracovní dobu, a účastnit se školení či podobných akcí. 

Plátce příjmů namítal, že se nejedná o závislou činnost, jejímž předmětem je 

nájem pracovní síly za odměnu, ale o právní vztah svého druhu, uzavřený dle § 51 

občanského zákoníku. Ústavní soud konstatoval následující: „Podstatným rysem závislé 

činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ZDP je vzájemný vztah plátce a 

poplatníka. Tedy vztah, kdy poplatník nevykonává práci zcela nezávisle, ale podle 

pokynů toho, kdo příjem vyplácí. Pro účely daně z příjmů je tedy právně relevantní 
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vzájemný faktický vztah plátce a poplatníka při výkonu práce, nikoliv právní důvod 

vzniku právního vztahu mezi nimi (tedy to, zda se jedná o pracovněprávní vztah, vztah 

autorskoprávní či vztah podle § 51 občanského zákoníku).“ Tímto tvrzením tak Ústavní 

soud zejména zdůrazňuje zásadu zakotvenou v § 2 odst. 7 zákona o správě daní a 

poplatků. Dále uvádí: „… rozhodující pro posouzení, zda se v souzeném případě jedná o 

závislou činnost, je to, zda posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti ve smyslu 

citovaného zákona, nikoliv to, jakou právní skutečností byla tato činnosti založena.“ 

V posuzovaném případě tedy činnost vykonávána na základě předmětných smluv nesla 

znaky závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 ZDP. 

Podobnou argumentaci použil také např. Nejvyšší správní soud v odůvodnění 

rozsudku čj. 5 Afs 22/2003-55.  

 

Svým nálezem ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 69/03 rozhodl Ústavní soud ve 

věci tzv.outsourcingu“. V posuzovaném případě stěžovatelka - majitelka 

živnostenského oprávnění - vedla účetnictví pro společnost s ručením omezeným na 

základě mandátní smlouvy. Tuto činnost vykonávala v sídle společnosti, přičemž 

k tomu využívala i její hardware a software. Odměna jí byla vyplácena paušálně každý 

měsíc. Dle správce daně stěžovatelka zamýšlela sjednat s druhou smluvní stranou 

pracovní poměr, resp. poměr obdobný poměru pracovnímu. Prvky závislé činnosti 

přitom spatřoval již v samotném textu mandátní smlouvy – mandatář se při zařizování 

záležitostí mandanta musí řídit jeho pokyny. Krajský soud pak odvodil existenci 

pracovněprávního vztahu ze sjednaného předmětu činnosti. Mandátní smlouva dle 

názoru soudu představuje závazek zařídit pro mandanta určitou činnost, v tomto 

případě však byl dojednán nepřetržitý výkon činnosti. 

Ústavní soud shledal, že výklad, který použil krajský soud v projednávané věci ve 

vztahu k mandátní smlouvě, je příliš zužující a omezující. Striktní jazykový výklad 

ustanovení o mandátní smlouvě by nutně vedl k opakovanému uzavírání smluv pro 

každou jednotlivou záležitost.  
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Dále konstatoval, že moderní ekonomika je založena na vytěsňování činností, 

které nejsou předmětem činnosti příslušného podnikatele formou tzv. outsourcingu. 

Všechny takto vytěsněné činnosti, které jsou však z hlediska širšího pohledu pro 

činnost potřebné, jsou pak vykonávány ve vztahu obdobném poměru pracovnímu, 

přičemž pracovníci tuto činnost konající mohou být zaměstnanci jiné společnosti. Na 

skutečnost, že takto vykonávaná služba je realizována podnikatelem samotným, 

nemůže být, bez dalšího, nahlíženo diskriminačním způsobem s tím, že se automaticky 

jedná o tzv. Švarcsystém. Ústavní soud zde vyvodil i jedno z možných hledisek, na 

jejichž základě lze posuzovat takovéto situace, a to, zda daný subjekt vykonává 

předmětnou činnost i pro jiné subjekty. Sama skutečnost, že činnost je vykonána v 

prostorách společnosti a na hardware a za použití software této společnosti, ještě 

nezakládá poměr obdobný pracovnímu poměru.  

Závěrem lze říci, že vymezení závislé činnosti, uskutečněné ustanovením § 6 odst. 

1 písm. a) ZDP, jako poměru, v němž je poplatník povinen dbát příkazů plátce příjmů, 

se v praxi, zejména v souvislosti s poměrem „obdobným“, ukázalo zcela 

nedostatečným. Zřetelnější pohled na výklad závislé činnosti ve smyslu výše 

uvedeného ustanovení tak přinesla až judikatura Nejvyššího správního soudu a 

Ústavního soudu. 

Z rozhodnutí soudu především vyplývá: 

 Má-li být posuzovaná činnost podřazena pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. 

a) ZDP, musí mezi plátcem a poplatníkem existovat právní vztah. 

 Posuzuje se vždy skutečný obsah tohoto právního vztahu, tedy faktický 

vztah mezi plátcem a poplatníkem. 

 Rozhodující je, zda jsou v tomto vztahu dány znaky závislé činnosti ve 

smyslu § 6 odst. 1 ZDP, tedy jestli daná činnost není vykonávána zcela 

nezávisle, tj. vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, nýbrž dle pokynů 

a příkazů plátce.   
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 Má-li se jednat o závislou činnost, nemůže být povinnost poplatníka řídit se 

pokyny plátce založena pouze nepřímo, tedy příkazem třetí osoby či 

dohodou s ní.  

 O závislou činnost zpravidla nepůjde, je-li obsahem závazku výsledkem 

definovaná povinnost (např. zhotovení určitého díla) a nikoli povinnost 

konat určitou práci po určitou či předem nevymezenou dobu. 

 Pod závislou činnost též nelze podřadit vztah, který není úplatný a 

vzájemný – tedy vztah, ve kterém pracovník nedostává za poskytnuté 

plnění odměnu odpovídající výše od osoby, které plní.  

 

Pokyn Ministerstva financí  

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu vydalo 

Ministerstvo financí v roce 2005 Pokyn č. D-285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 ZDP, který 

mimo jiné stanoví, že vymezení pojmu „závislá činnost“ nelze chápat toliko jako činnost 

vykonávanou podle příslušných pokynů a příkazů, nýbrž musí se jednat o činnost 

skutečně závislou na osobě plátce. „…definiční prvek závislosti při závislé činnosti tak 

bude dán především povahou vykonávané činnosti, znaky a okolnostmi, za kterých je 

práce vykonávána a zda na uzavření pracovně-právního vztahu je dán zájem obou 

smluvních stran.“ Pokyn dále stanoví typické znaky a okolnosti, z nichž lze usuzovat na 

vztah závislé činnosti: 

 Plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou 

osobu a nese odpovědnost související s její činností, 

 fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako 

zaměstnanec,  

 odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo 

obdobným způsobem běžným při odměňování osoby v pracovně-právním 

vztahu, 
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 materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti 

jsou fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu, 

 vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo 

soustavný, resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro 

jednoho plátce příjmu, a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující 

osoby ve smyslu § 13 ZDP. 

 

3. Příjmy společníků za práci pro společnost a odměny členů 

statutárních a dalších orgánů právnických osob 

 

3.1 Příjmy společníků 

V této kapitole se pokusím nastínit problémy související se zdaňováním  

 příjmů člena družstva za práci, kterou vykonává pro družstvo,  

 příjmů za práci společníka či jednatele společnosti s ručením omezeným, je-

li vykonávána pro tuto společnost, 

 v neposlední řadě také příjmů za práci konanou komanditistou pro 

komanditní společnost.  

Pro účely této kapitoly budou tyto příjmy souhrnně označovány jako příjmy 

společníků za práci pro společnost.  

Příjmy společníka za práci pro společnost jsou na základě ustanovení § 6 odst. 1 

písm. b) ZDP považovány za příjmy ze závislé činnosti. Ačkoli v obecné rovině pojem 

závislá činnost implikuje určitý stupeň závislosti osoby konající práci na osobě plátce 

příjmu, v případě společníka konajícího práci pro společnost je nerozhodné, zdali je 

povinen řídit se pokyny nebo příkazy společnosti či nikoliv. Tímto ustanovením jsou tak 

pro daňové účely mezi příjmy ze závislé činnosti zahrnuty též příjmy z činnosti relativně 

nezávislé. Záměrně zde uvádím termín relativní nezávislost, neboť se domnívám, že i 

když společník není při výkonu dané činnosti pro společnost vázán příkazy společnosti 
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přímo, nejedná zcela nezávisle, neboť společnost jistě danou činnost vymezí alespoň 

rámcově. 

Má-li být příjem zdaněn jako příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. b) 

ZDP, musí být kumulativně splněny dvě podmínky, které z formulace tohoto 

ustanovení vyplývají. První požadavek se týká existence příslušného obchodně-

právního vztahu mezi osobou poplatníka a plátce příjmů, tedy poplatník musí být vůči 

společnosti -plátci příjmů- v postavení společníka. Druhá podmínka spočívá v tom, že 

společník vykonává činnost pro tuto společnost a za ni mu plyne příjem.  

Domnívám se, že ohledně otázky naplnění první z výše uvedených podmínek 

nevznikají problémy. To ovšem neplatí u podmínky druhé, kde není zřetelná hranice 

mezi tím, jakou činnost považovat za práci pro společnost a jakou již nikoliv.  

Podle mého názoru z předmětného ustanovení jasně plyne povinnost pro daňové 

účely považovat příjem společníka za práci prokazatelně vykonávanou pro společnost 

za příjem ze závislé činnosti bez dalšího, neboť jiné požadavky či výjimky tímto 

ustanovením vytyčeny nejsou.  

Přesto se vyskytly nejasnosti, jakým způsobem zdanit příjmy z činnosti, kterou 

společník vykonává pro společnost zcela nezávisle jako podnikatel či jako osoba 

samostatně výdělečně činná. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud 

v rozsudku č.j. 6 afs 9/2003-59: Společník společnosti s ručením omezeným poskytoval 

této společnosti právní služby. Vykonával tedy činnost, k níž je potřeba zvláštního 

oprávnění. Společnost zastávala názor, že příjmy z výkonu advokacie jsou příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, a jelikož je výkon advokacie 

neslučitelný s výkonem závislé činnosti, nemůže být tento příjem zdaněn jako příjem ze 

závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP, nýbrž jako příjem z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP.  Nejvyšší správní soud 

s tvrzením společnosti nepolemizoval, pouze konstatoval, že v případě, kdy je tato 

činnost vykonávána osobou, která je vůči společnosti v postavení společníka, jsou 

naplněny podmínky stanovené § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Tímto ustanovením je totiž 

vystavěna legální fikce, podle níž se v daném případě pro účely daně z příjmů jedná o 
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příjem ze závislé činnosti. Další skutečnosti, zejména na základě jakého právního titulu 

konal společník pro společnost práci, zda je tuto činnost možno vykonávat pouze na 

základě zvláštního oprávnění či jakým předpisem se výkon této činnosti řídí, jsou 

z hlediska posouzení příjmů jako příjmů ze závislé činnosti nevýznamné. 

S tímto názorem se též ztotožnil Ústavní soud, který ústavní stížnost, jež byla 

v této věci podána, odmítl jako zjevně neopodstatněnou, a to usnesením sp. 

zn. IV. ÚS 385/2004. K obdobným závěrům dospěl také Nejvyšší správní soud např. 

v rozsudku ze dne 5. 12. 2005,  čj. 5 afs 80/2004-66, v nedávné době pak v rozsudku ze 

dne 31. 7. 2009, č.j. 8 Afs 57/2008 – 58. 

Nyní se budu zabývat již výše nastíněným problémem, a sice, co se rozumí prací 

společníka pro společnost, neboť zejména vymezení obsahu tohoto pojmu se zdá být 

zásadní pro správné zdanění příjmů společníka.   

Koná-li společník určitou činnost v pracovně-právním vztahu vůči společnosti, 

nevzniká ohledně zdanění jeho příjmů jako příjmů ze závislé činnosti problém. Dle 

mého názoru má určení, zda jde o práci pro společnost či nikoliv, vliv na podřazení 

příjmu za tuto činnost pod § 6 odst. 1 písm. b) či písm. a)  ZDP. Nutno podotknout, že 

v případě jednatele společnosti s ručením omezeným, jenž je dle ustanovení § 133 

obchodního zákoníku statutárním orgánem a výkon funkce statutárního orgánu je 

zvláštním vztahem podle tohoto zákona, nemohou být činnosti vyplývající z této pozice 

vykonávány v pracovním poměru a ani na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. O které činnosti se jedná, stanoví obchodní zákoník v § 134 a § 135 

značně široce – obchodní vedení společnosti, vedení seznamu společníků, atd. To však 

nebrání uzavření pracovního poměru na práce od těchto odlišných.  

Obtížnější se jeví situace, kdy společník vykonává určitou činnost na základě 

jiného než pracovně-právního vztahu. V této souvislosti lze zmínit rozsudek Nejvyššího 

správního soudu  č.j. 5 afs 80/2004-66: Společnost s ručením omezeným (stěžovatel) 

uzavřela se svými společníky -auditory- smlouvy o dílo, na jejichž základě byly 

prováděny audity pro třetí osoby. Správce daně označil takovýto výkon auditorských 

činností zastíráním skutečného právního stavu, neboť práce vykonávané na základě 
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smlouvy o dílo představují běžné úkony vyplývající z předmětu činnosti této 

společnosti. Příslušné příjmy pak posoudil dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP v souladu se 

zásadou vyjádřenou v § 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků. Žalobu podanou 

stěžovatelem Krajský soud v Brně zamítl, přičemž v odůvodnění svého rozsudku 

vyslovil, že prací pro společnost se rozumí také živnostensky prováděná práce, která 

je v souladu s předmětem podnikání společnosti. Výkonem této práce společník 

naplňuje podstatu společnosti – její podnikání – a získává příjem. Nejvyšší správní 

soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou. 

 

K obdobnému závěru dospěl Krajský soud v Brně již dříve v rozsudku ze dne  

24.9.2003 sp.zn. 30 ca 24/2001, když konstatoval: “Prací pro společnost je nutno 

rozumět i živnostensky prováděné dodávky služeb, které jsou v souladu s předmětem 

podnikání společnosti, neboť touto činností (prací) společník případně jednatel 

objektivně naplňuje podstatu společnosti, tj. její podnikání, a získává příjem.“ 

Domnívám se, že zřetelně se k otázce práce společníka (jednatele) vyslovil 

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 22.12.2004, čj. 5 afs 81/2004-53, v němž 

uvedl, že prací společníka (jednatele) společnosti s ručením omezeným je nutno ve 

smyslu daňových zákonů rozumět jakoukoli jeho činnost vykonávanou pro 

společnost, která je běžnou činností společnosti dle předmětu činnosti společnosti.  

Touto činností se podílí na dosažení zisku, fungování a prosperitě společnosti. Nejvyšší 

správní soud v tomto rozsudku dále uvedl, že není podstatné, byla-li vůbec o této 

činnosti se společníkem uzavřena smlouva, dle jakého právního předpisu či jaký je její 

obsah. 

Nejen na základě výše uvedených rozsudků, ale také proto, že na ně soudy 

v později rozhodovaných věcech často odkazují, lze soudní výklad § 6 odst. 1 písm. b) 

ZDP považovat za konstantní. 
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Závěrem lze tedy shrnout: 

 Příjmy z jakékoli činnosti společníka, má-li tato povahu práce pro 

společnost, se pro daňové účely posuzují jako příjmy ze závislé činnosti, i 

když při jejím výkonu není vázán pokyny společnosti, 

 není přitom rozhodující, je-li tato práce vykonávána na základě pracovní či 

jiné smlouvy, ba dokonce o závislou činnost jde i v případě, kdy společník 

žádnou smlouvu se společností o této činnosti uzavřenu nemá,  

 prací pro společnost se rozumí jakákoli činnost pro společnost, kterou lze 

považovat za běžnou činnost společnosti dle jejího předmětu podnikání. 

Činností pro společnost je tedy i činnost vykonávána na základě dohody 

společníka se společností pro třetí osoby, je-li shodná s předmětem 

podnikání společnosti. 

3.2 Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických 

osob 

Práce, které jsou činnostmi v orgánech právnických osob, nemohou být 

vykonávány (stejně jako funkce jednatele) v pracovním poměru a ani na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nicméně na základě tohoto ustanovení jsou 

členové statutárních a jiných orgánů ve smyslu ZDP považováni za zaměstnance a 

právnické osoby, které jim odměnu za výkon této funkce vyplácejí, za zaměstnavatele.  

Jako příklad lze uvést odměny poskytnuté členům představenstva či členům dozorčí 

rady akciové společnosti.   

V režimu tohoto ustanovení a nikoli jako dividendový příjem dle § 36 odst. 2 

písm. a) ZDP budou zdaňovány také tzv. tantiémy, neboli odměny vyplácené ze zisku 

společnosti, které členům statutárních a jiných orgánů plynou, což potvrdil Nejvyšší 

správní soud např. v rozsudku ze dne 22.10.2009, čj. 8 Afs 10/2009-40.  

 

 

 



- 52 - 

 

Závěr 

 

Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti upravuje zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. Tento právní předpis prošel za dobu své účinnosti celou řadou 

novelizací, v důsledku čehož se stal značné komplikovaným a nepřehledným. 

Skutečnost je v současnosti taková, že nejen zaměstnanci, nýbrž také zaměstnavatelé, 

kteří jako plátci daně odpovídají za odvedení daně správci daně, se v problematice 

daně z příjmů mnohdy neorientují. 

 

Problémem právní úpravy daně z příjmů nikoli pouze ve vztahu k závislé činnosti, 

ale i k příjmům obecně, je mimo jiné výskyt rozsáhlých a navíc složitě formulovaných 

ustanovení – stanovení výjimky z výjimek, apod.   

 

Složitá je také samotná konstrukce této daně. Existuje celá řada příjmů, které se 

nezdaňují, ať už z důvodu, že je zákon ze zdanění vyjímá, nebo proto, že jsou od daně 

osvobozeny. Mimo to je v zákoně zakotveno velké množství položek, které 

poplatníkům umožňují, samozřejmě za daných podmínek a stanoveným způsobem, 

snížit jejich základ daně či dokonce samotnou daň. 

 

V souvislosti s příjmy ze závislé činnosti nelze nezmínit především problém 

nedostatečného vymezení samotného pojmu „závislá činnost“, což zapříčinilo celou 

řadu sporů mezi plátci daně na straně jedné a správci daně na straně druhé.  

 

Neshody panovaly zejména ohledně otázky, jak na konkrétní vztahy při výkonu 

práce nahlížet. Jako problematické se jeví především posouzení situace, kdy podnikatel 

či osoba samostatně výdělečně činná vykonává určitou činnost pro jiného podnikatele. 

Nalézt hranici mezi tím, kdy jde o pouhé zastírání závislého vztahu za účelem eliminace 

plátcovy povinnosti odvádět příslušné částky na pojistné, a kdy jde skutečně o 

nezávislý vztah dvou podnikatelů, nebylo úkolem jednoduchým. Světlo do této 

problematiky vnesla až ustálená judikatura soudů. 



 

Příloha č.1: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 
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Abstract 

 

This thesis deals with natural-person income tax, especially with the part of this 

tax, which is concerned with incomes from dependent activity.  After a brief definition 

of the term „tax“,  description of taxes classification and the tax system in the Czech 

republic, there is a discourse upon some basic elements of natural-persons income tax. 

The next part of this thesis is focused on taxation of incomes from dependent activities 

– basic elements of its are mentioned there, then some ways, how to decrease tax 

base or already computed tax and last but not least there is presented tax 

computation. The aim of the last part od this work is to clear up the term „dependent 

activity“. 


