
Abstrakt
 

Moje diplomová práce je rozložena do tří hlavních částí a ty se pak delí na menší odstavce. 

V první části jsem se snažila poukázat na daň z příjmů jako takovou, její historický vývoj a 

její místo v daňové soustavě, taky jsem se pokusila o definici a a výčet funkcí. V další části 

jsem popsala historický vývoj a rozdělení daní v daňovém systému.

Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 

neúčelovostí a neekvivalentností, tzn., ukládá se jako jednostranná povinnost bez 

nároku plátce na plnění ze strany státu. Nejzákladnější dělení je dělení na daně 

přímé a nepřímé. První známý daňový systém byl zaveden už v Starověkém Egyptě 

a vývoj nám dokazuje jak detailně dnešní daně vypadají.

            Hlavní část mojí práce je v druhé části, která obsahuje definici daně z příjmů 

ze závislé činnosti charakterizovánou zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tkví na celkovém 

příjmu fyzické osoby s nárokem na uplatnění daňových úlev. Je vybíraná formou záloh na 

daň, které jsou zaměstnavatelem odváděné v průběhu roku. Porovnala jsem systém zdanění 

daní z příjmů ze závislé činnosti před novelou v roce 2008 a po tomto období. Systém před 

rokem 2008 využíval výpočet daňové povinnosti z základu daně vypočten jako odečtení 

sociálního a zdravotního pojištění z hrubé měsíční mzdy a pak se využila tabulka ze zákona, 

která určila jak vysokou zálohu na daň odvěst v závisloti na takto upraveném příjmu. 

Samozřejmě pak dochází k uplatnění daňových úlev. 

            Ve třetí části mé diplomové práce jsem porovnávala úpravu dani z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti ve státech Evropské unie a Spojených států amerických. Každý 

daňový systém úpravy daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je rozdílný a závisí 

jak na historickém vývoji krajinym, tak na ekonomice, finanční politice a uspořádání 

krajiny. 

Myslím si, že daňové reformy daní z příjmů ze závislé činnosti je nezbytné upravovat tak 

často jak je potřeba, protože jenom tak se může přibližovat k tomu optimálnímu zdanění a 

najít vhodný zdaňovací systém pro Českou republiku. Myslím, si že systém výpočtu 

superhurbé mzdy je zbytečně komplikující výpočet daně, který je sám o sobě komplikovaný 

dost. A jak se ukazuje, brzo dojde ke změnám i z politických kruhů.
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