
Abstrakt 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila slevy na daních a daňová 

zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob. Oblast důchodových daní, zejména daně 

z příjmů fyzických osob je tématem, které se dotýká všech ekonomicky aktivních 

obyvatel. Z tohoto důvodu jsem shledala jako velice zajímavé do této tematiky blíže 

nahlédnout a zabývat se jednou z dílčích záležitostí zdaňování příjmů fyzických osob, 

která pro poplatníky představuje velmi významnou možnost, jak snížit vypočtenou 

daňovou povinnost. Tuto možnost představují právě slevy na dani. 

 V úvodu své práce jsem se nemohla vyhnout tomu, abych stručně a zevrubně 

charakterizovala systém zdaňování příjmů fyzických osob v České republice z hlediska 

současné platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů fyzických osob a zmínila se  

o základních konstrukčních prvcích daně z příjmů fyzických osob.  

Zmínila jsem rovněž nezdanitelné části základu daně, které byly v minulosti 

jakýmsi předchůdcem slev na dani a následně se staly i teoretickým východiskem  

pro současnou podobu slev na dani.  

Jedním z bodů mé práce, který jsem nemohla opomenout, jsou rovněž zásadní 

změny v souvislosti s nedávnou daňovou reformou v důsledku přijetí zákona  

o stabilizaci veřejných rozpočtů, která podstatným způsobem změnila systém zdaňování 

příjmů fyzických osob v České republice a jistým způsobem rovněž ovlivnila aktuální 

podobu slev na dani.  

Následně jsem se soustředila na klíčovou část mé práce, tedy slevy na dani jako 

takové, jednak jejich obecnou charakteristiku, základní principy týkající se jejich 

uplatňování, načež jsem se zaměřila na detailní rozpracování jednotlivých typů slev  

a daňových zvýhodnění, týkajících se čistě jen fyzických osob a na závěr této části jsem 

rovněž zařadila slevy na dani, jež jsou společné jak fyzickým, tak i právnickým osobám.  



Na závěr práce jsem se rozhodla zařadit kapitolu týkající se vybírání daně 

z příjmů fyzických osob a zaměřila se převážně na zdaňování příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, jelikož tyto příjmy se týkají největšího počtu poplatníků. 

Téma jsem se snažila zpracovat komplexně k právnímu stavu k 1. 5. roku 2011, 

při jeho zpracovávání jsem kladla důraz na práci jednak s platnou právní úpravou, 

jednak s co nejaktuálnějšími publikacemi a množstvím odborných článků. 


