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Úvod

Tématem mé diplomové práce je  Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé  

činnosti a funkčních požitků. 

Daně z příjmů fyzických osob jsou v moderním světě považovány za nezbytnou 

součást každého daňového systému. Jedná se o daň přímou, která je poplatníky velmi 

sledována, neboť tato daň je viditelná a poplatník může tedy rychle zjistit, o kolik se mu 

jeho příjmy v důsledku uvalené daně snížily.  

Příjmy  podrobené  dani  z příjmů  fyzických  osob  se  rozdělují  do pěti  dílčích 

základů daně (příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání a jiné 

samostatně  výdělečné  činnosti,  příjmy  z kapitálového  majetku,  příjmy  z pronájmu  a 

ostatní  příjmy).  Ve své diplomové práci  se budu zabývat  jen dílčím základem daně 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ale vzhledem ke skutečnosti, že mnoho 

ustanovení zákona o daních z příjmů je společných pro více dílčích základů, mohou se 

některé pasáže mé práce vztahovat na více dílčích základů daně. 

Pod pojmem závislá činnost je možné si představit různé činnosti, nejen tu, která 

každého  napadne  nejprve.  Nejedná  se  tedy  pouze  o  pracovněprávní,  služební  nebo 

členský poměr, ale také obdobný poměr, u kterého se posuzuje s velkými obtížemi, zda 

se jedná o závislou činnost. Dále se za závislou činnost považuje práce členů družstev, a 

některých  společníků  obchodních  společností,  práce  likvidátorů  a  členů  statutárních 

orgánů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o daních z příjmů upravující problematiku 

této  práce  je  již  téměř  20  let  starý  a  byl  téměř  stokrát  novelizován,  stal  se 

nesrozumitelným a nepraktickým. Z tohoto důvodu připravuje ministerstvo financí nový 

zákon o daních z příjmů a daňovou reformu. 

Cílem  mé  diplomové  práce  je  popsat  současnou  úpravu  zdanění  příjmů  ze 

závislé činnosti a funkčních požitků, dále popsat plánovanou novou úpravu a porovnat 

dopady  obou  zdanění  na  poplatníky.  Porovnání  bude  ilustrováno  na  několika 

příkladech, ze kterých budou vyvozeny závěry. 
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V první kapitole diplomové práce budou uvedeny charakteristiky daně z příjmů 

fyzických osob, rozdělení příjmů do dílčích základů daně.  V této kapitole  bude také 

vysvětlen pojem závislá činnost, který je v zákoně vymezen nedostatečně, proto budou 

uvedeny rozsudky Nejvyššího správního soudu a usnesení a nálezy Ústavního soudu, 

které se dané problematice věnují. Dále bude popsáno vymezení termínu závislá činnost 

v pokynu ministerstva financí. Závěr kapitoly bude věnován historii daně z příjmů ze 

závislé činnosti. 

Druhá  kapitola  práce  podrobněji  rozebere  konstrukční  prvky  daně  z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle stávající právní úpravy. 

Kapitola bude členěna dle těchto prvků – daňový subjekt, předmět daně, osvobození od 

daně, základ daně, odpočty od základu daně, sazba daně a slevy na dani. 

Ve třetí kapitole se zaměřím na daňovou reformu, její třetí pilíř, který se týká 

přímých daní. Budou popsány cíle reformy a její změny v konstrukčních prvcích. Na 

několika příkladech budou ilustrovány změny a dopady daňové reformy pro poplatníky 

v různém postavení. Jako protiklad bude uveden také koncept zdanění příjmů fyzických 

osob  od  opoziční  politické  strany  a  jeho  dopad  bude  opět  ilustrován  na  několika 

příkladech. 

V závěru budou zhodnoceny poznatky dopadů. 

Tato  diplomová práce  je  vypracována  ke stavu právních předpisů ke dni 31. 

května 2011.
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1. Základní  charakteristika,  pojmy  a  vývoj  daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků

1.1 Daň z příjmů fyzických osob

„Osobní  důchodová daň je  nezbytnou součástí  každého moderního daňového  

systému. Konstrukce daně je složitá, a to hned z několika důvodů. Na tuto daň jsou 

kladeny nejvyšší požadavky. Má zohlednit sociální postavení poplatníků, a tím umožnit  

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

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

stanovenými prioritami společnosti.“1  

Daň z příjmů fyzických osob se řadí mezi daně přímé, jako přímá daň je mezi 

obyvateli a poplatníky méně oblíbená než např. daně nepřímé. Poplatníci daň z příjmů 

fyzických osob velice bedlivě sledují, protože jejich příjem je dani přímo podroben a 

lidé dopad této daně přímo pociťují. „Jako přímé se označují ty daně, které postihují 

zdaňovaný příjem při jeho vzniku, kdežto nepřímé daně se spojují s příjmem při jeho 

upotřebení. O přímých daních hovoříme také tehdy, jestliže pro toho, kdo dani podléhá, 

resp.  kdo  ji  hradí,  neexistuje  žádná  možnost  přenést  daňovou  povinnost  na  jiný 

subjekt.“2 

V odborné literatuře  je možné najít  některé  charakteristiky osobní  důchodové 

daně. Např. Kubátová vyzdvihuje význačné postavení osobní důchodové daně, které si 

během pouhých dvou set let své existence vydobyla. Tohoto postavení docílila tím, že 

podporuje  spravedlnost  i  efektivnost  daňového systému.  Za  nejdůležitější  klady této 

daně považuje Kubátová především následující: 

• Daň  odpovídá  principu  platební  schopnosti.  Jedině  u  této  daně  lze 

progresivní dopad vložit přímo do její konstrukce.  

• Výnosy  daně  jsou  pružné.  Pružnost  znamená,  že  hospodářský růst  se 

projevuje růstem osobních důchodů a výnosů z této daně.

1 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 137
2 Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol. Finanční právo, 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 157 
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• Daň  nezpůsobuje  distorze  v cenách.  Daň  ukládaná  na  důchody  nemá 

primárně  vliv  na  cenové  relace  zboží  a  služeb  a  nezpůsobuje 

neefektivnost. 

• Daň je dobrým makroekonomickým stabilizátorem. 

• Daň je průhledná, velikost daňového břemene poplatníka je zřejmá. Jsou 

to  jediné  daně,  u  nichž  si  může  prakticky  každý  spočítat  břemeno 

z jakéhokoliv důchodu. 

• Není problém se zdrojem platby daně. Se vznikem předmětu daně vzniká 

zdroj jejího placení. Nejvýrazněji se tato vlastnost projevuje u srážkové 

daně nebo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je 

placena formou srážení záloh.3 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

Všechny  příjmy,  kterých  poplatníci  mohou  docílit,  se  rozdělují  do  několika 

dílčích základů daně. Důvodem rozdělení příjmů je fakt, že „různé druhy příjmů mají  

odlišnou využitelnost. Vždyť smyslem zdanění příjmů je postihnout pouze disponibilní  

důchod, tedy ten, který poplatníkovi zůstane k jeho využití. Není snad ani možné obecně  

pro  všechny  příjmy  jednotlivců  stanovit  pravidla  pro  uplatňování  výdajů,  a  tedy 

vymezení disponibilního příjmu. Proto byly příjmy rozděleny do dílčích základů daně a 

u každého z nich bylo nutné odděleně stanovit pravidla, podle kterých se tento příjem  

očistí o výdaje, které jsou uznány jako nutné.“4 

Příjmy se rozdělují do těchto pěti dílčích základů daně:

• příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

• příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

• příjmy z kapitálového majetku

• příjmy z pronájmu

3 Kubátová, Květa. Daňová teorie, 2. vyd. Praha: ASPI, a.s, 2009, str. 55
4 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 141
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• ostatní příjmy

1.2 Závislá činnost

1.2.1 Vymezení pojmu v zákoně

Pojem závislá činnost vymezuje zákon o daních z příjmů výčtem činností, které 

se považují za závislou. Podle § 6 odst. 1 zákona jsou příjmy ze závislé činnosti: 

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,5 

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

omezeným  a  komanditistů  komanditních  společností,  i  tehdy  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.

 Zákon pojem závislá činnost více neupřesňuje. 

Funkčními požitky dle § 6 odst. 10 zákona o daních z příjmů jsou: 

a) funkční  platy  a  plnění  poskytovaná  v souvislosti  se  současným  nebo 

dřívějším  výkonem  funkce,  jejichž  výše  se  stanoví  podle  zákona 

upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů 

státní  moci,  některých  státních  orgánů  a  soudců,  s výjimkou  platu 

náležejícího  prezidentu  republiky  a  náhrad  spojených  s výkonem  jeho 

funkce,

5 Jedná  se  o  příjmy  zaměstnance  z pracovního  poměru,  dohody  o  provedení  práce  nebo  dohody  o 

pracovní činnosti
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b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným 

nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní 

samosprávy,  státních  orgánech,  občanských  a  zájmových  sdruženích, 

komorách a v jiných orgánech a institucích. 

1.2.2 Vymezení pojmu v rozsudcích Nejvyššího správního soudu

Vzhledem k nedostatečné specifikaci pojmu „závislá činnost“ v zákoně, zabýval 

se Nejvyšší správní soud tímto termínem v několika svých rozsudcích, v nichž dochází 

k následujícím závěrům:  

„Pracovněprávnímu, služebnímu a členskému poměru je společné v první řadě 

to, že se jedná o právní vztah, zpravidla pak vztah soukromoprávní povahy, nezřídka ale  

též vztah povahy veřejnoprávní (zejm. služební poměr). Tento právní vztah vzniká mezi  

subjekty,  jichž  se  týká,  a  to  nejčastěji  na  základě  dvoustranného  právního  úkonu 

(typicky pracovní smlouvy), tedy shodného projevu vůle smluvních stran; někdy vzniká 

na základě právního úkonu či aktu jednostranného (volbou, jmenováním, rozhodnutím  

příslušného orgánu),  který je ovšem ve své podstatě rovněž podmíněn explicitním či  

implicitním souhlasem obou osob, mezi nimiž má vztah vzniknout, s tím, že takový vztah 

vznikne a že bude mít určitý, byť jen třeba v rámcových rysech definovaný obsah. 

Při zkoumání,  zda je daný právní vztah podřaditelný pod pojem „obdobného  

vztahu“ ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, nutno vždy posuzovat  

jeho  skutečný,  účastníky  vztahu  zamýšlený  a  chtěný  obsah,  a  nikoli  pouze  stránku  

vnějškovou, tj. jevovou, je-li účastníky navenek předstíráno něco jiného, než co skutečně 

obsahem svého právního vztahu učinili.

Dalším důležitým znakem pracovněprávního, služebního a členského poměru je,  

že je tento poměr zakládán jako vztah trvající povahy, který se vyznačuje tím, že není 

konzumován  jednorázově,  splněním  určité  věcně  a  žádoucím  výsledkem  definované  

povinnosti tím, kdo má poskytovat specifické plnění (tj.  v případě uvedených poměrů  

určitou pracovní činnost), nýbrž tím, že tato osoba je zavázána poskytovat tuto činnost  

opakovaně po stanovenou dobu (ta může být podle okolností i dosti krátká) či po dobu  

neurčitou.
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Dalším důležitým  znakem pracovněprávního,  služebního  a  členského  poměru 

pak je, že ten, kdo poskytuje specifické plnění (tj. v případě uvedených poměrů určitou  

pracovní činnost), je zásadně povinen řídit se pokyny osoby, k níž ji pracovní, služební  

či členský poměr váže. Tato povinnost musí být založena přímo, tj. obsahem právního  

vztahu mezi oběma účastníky.

Důležitým znakem pracovněprávního, služebního a členského poměru rovněž je,  

že se jedná o vztah úplatný a z hlediska ekonomického vzájemný – ten, kdo poskytuje  

specifické plnění, tj. pracovní činnost, za to dostává od druhé strany tohoto právního  

vztahu odměnu zpravidla v penězích (případně i  v jiných majetkových hodnotách či  

požitcích), přičemž hodnota této odměny zásadně odpovídá hodnotě pracovní činnosti,  

kterou pracovník poskytuje.

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

poměru pracovněprávnímu, služebnímu a členskému, splněny současně; absentuje-li u  

určitého  poměru  v  podstatné  míře  jen  jediný  z  nich,  nelze  u  něho  o  jeho  obdobě  

s poměrem pracovněprávním, služebním a členským hovořit.

Navíc je nutno poznamenat, že i tehdy, kdy všechny výše uvedené charakteristiky  

jsou  v  podstatných  rysech  dány,  nemusí  se  ve  všech  případech  –  vzhledem  ke 

specifickým okolnostem daného konkrétního poměru – jednat o poměr podřaditelný pod 

ustanovení  §  6  odst.  1  písm.  a)  zákona  o  daních  z  příjmů;  takovými  případy  se  

specifickými okolnostmi mohou zejména být specializované činnosti vykonávané pouze 

krátkodobě  či  nesoustavně,  jejichž  výkon  je  podmíněn  faktory  do  značné  míry 

nezávislými na vůli  zadavatele,  kupříkladu některé  případy nárazových či  sezónních 

prací,  prací  závislých  na  počasí  či  prací  na  jednorázové  či  narychlo  se  objevivší  

zakázce.“6

V dalším rozsudku Nejvyšší správní soud konstatuje: 

„Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost je to, zda  

posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, nikoli  

to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena. Zákon o daních z příjmů sice  

používá  pojem „závislá  činnost“,  tento pojem však není  totožný s  pracovněprávním  

pojmem „závislá  práce“  (nájem  pracovní  síly  za  odměnu).  Pod  kvalifikaci  příjmů,  

6 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, čj. 2 Afs 173/2005 – 69, www.nssoud.cz 
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podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb. není  

rozhodující na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným 

rysem závislé  činnosti,  je  skutečnost,  že  není  vykonávána zcela  nezávisle  ,  tzn.  pod 

vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle 

pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Dani z příjmů ze závislé  

činnosti jsou tak podrobeny nikoli pouze příjmy, plynoucí z pracovněprávního vztahu 

uzavřeného  podle  zákoníku  práce,  resp.  založené  z  titulu  členství  nebo  služebního  

poměru,  ale  pod takový  způsob zdanění  zákonodárce zahrnul i  příjmy z  obdobného 

poměru,  přičemž  tento  jakkoli  dále  nedefinoval,  vymezil  jej  zcela  jednoznačně 

vzájemným  vztahem  plátce  a  poplatníka,  a  to  povinností  poplatníka  dbát  pokynů 

plátce. /§ 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů/. Za příjmy ze závislé činnosti pro  

účely zdanění mimo jiné zákon prohlásil celou řadu příjmů, a to bez ohledu na právní  

skutečnosti, vznik příjmu zakládající.  Jedná se např. o příjmy společníků a jednatelů  

společností  s  ručením  omezeným  a  komanditistů  komanditních  společností,  odměny 

členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických  osob nebo příjmy za práci  

studentů a žáků z praktického výcviku. Podle ustanovení § 6 odst.2 zákona o daních z 

příjmů je poplatník s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků dále označován jako  

„zaměstnanec“ a plátce jako „zaměstnavatel“, přičemž takové označení samo o sobě  

nikterak  nevymezuje  právní  status  zaměstnance.  Užitím  legislativní  zkratky  tak  byl  

zákonem vymezen okruh subjektů, který je pro účely daně z příjmů podroben určitému  

způsobu zdanění, a to ať již příjem plyne z právního vztahu jakéhokoli charakteru –  

občanskoprávního, obchodněprávního, pracovněprávního, popř. jiného.

Právně  relevantní  skutečností  pro  posouzení  charakteru  příjmu je  ve  smyslu  

zákona o  daních  z  příjmů vzájemný vztah  plátce  a poplatníka,  nikoli  právní  důvod  

vzniku právního vztahu mezi nimi.“7

Problematikou pojmu „závislá činnost“ se zabýval také Ústavní soud. Ve svém 

usnesení konstatoval: 

„Při  posouzení  ústavnosti  aplikace  a  s  ní  spojeného  výkladu  použitého 

ustanovení zákona o daních z příjmů nutno zkoumat, zda konkrétní práce vykonané pro 

stěžovatele lze označit s použitím ústavně konformního výkladu za činnost, jež podléhá 

dani z příjmů ze závislé činnosti. Dle § 6 odst. 1 písm. a), věta prvá tohoto zákona, jenž  
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 5 Afs 22/2003 – 55, www.nssoud.cz

8



byl aplikován v projednávané věci,  patří mezi příjmy ze závislé činnosti  i  příjmy ze 

současného  nebo  dřívějšího  pracovního,  služebního  nebo  členského  poměru  a 

obdobného poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu povinen  

dbát příkazů plátce. Na citované ustanovení navazuje odstavec druhý, který v první větě  

stanoví, že poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen  

jako "zaměstnanec" a plátce příjmu jako "zaměstnavatel". Také Ústavní soud ve svých  

dřívějších  rozhodnutích  (srov.  III.  ÚS  410/01,  Sbírka  nálezů  a  usnesení  Ústavního  

soudu, sv. 24, usnesení č. 44) konstatoval, že zákon o daních z příjmů používá pojem 

"závislá činnost", který však není totožný s pracovněprávním pojmem "závislá práce".  

Ústavní soud uvedl, že pro posouzení, zda se jedná o závislou činnost, je rozhodující  

skutečnost,  že  posuzovaná činnost  nese znaky  závislé  činnosti  ve  smyslu uvedeného  

zákona, nikoli to, jakou právní skutečností byla taková činnost založena. Z uvedeného 

lze  dovodit,  že  z  hlediska daně z  příjmů ze závislé  činnosti  jsou příjmy za takovou 

činnost postaveny na roveň příjmům z pracovního poměru. Pokud konkrétní společnosti  

uzavřely  se  stěžovatelem  smlouvy  o  dílo,  nebrání  tato  skutečnost  tomu,  aby  příjmy 

vyplácené na jejich podkladě jednotlivým osobám, pracujícím na základě těchto smluv,  

byly podřazeny pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, pokud se  

ovšem jednalo o příjmy za práce, při nichž tito pracovníci byli povinni dbát příkazů 

stěžovatele. Podstatným rysem závislé činnosti ve smyslu citovaného ustanovení je totiž  

vzájemný  vztah  plátce  a  poplatníka,  tedy  vztah,  kdy  poplatník  nevykonává  práci  

nezávisle, nýbrž podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí.“8

Uvedené problematiky se týkal také nález Ústavního soudu týkající se mandátní 

smlouvy. Ústavní soud uvádí: 

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

ve vztahu k mandátní smlouvě, je příliš zužující a omezující. Ustanovení § 566 odst. 1  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  sice konstatuje,  že mandatář vykoná pro 

mandanta určitou obchodní  záležitost,  je tedy použit  vid  dokonavý a jednotné číslo,  

avšak  takový  striktní  jazykový  výklad  by  vedl  k  opakovanému  uzavírání  smluv,  ať  

mandátních  či  jiných,  pro  každou  jednotlivou  záležitost.  Je  tedy  otázkou,  zda  by  

opakované,  například  měsíční  uzavírání  smlouvy  pro  uspořádání  účetních  dokladů,  

výpočet  jednotlivých  odvodů a podobně mělo účel  a bylo efektivní.  Zejména pak za 

8 Usnesení Ústavní soudu ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 168/02, http://nalus.usoud.cz
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situace,  kdy  případná  nespokojenost  mandanta  s  postupem  mandatáře  může  být 

důvodem k jednostranné výpovědi smlouvy. 

Zákon  nestanoví,  nakolik  podrobné  a  konkrétní  musí  být  vymezení  činnosti,  

kterou  má  mandatář  vykonávat,  a  tuto  nedefinovanou  množinu  nelze  omezovat  bez  

zákonné opory. Je-li obchodní záležitost definována určitě, může její realizace spočívat  

v zařízení jednotlivé konkrétní záležitosti (zpracování daňového přiznání za určitý rok,  

zastupování ve věci žaloby, sepsání smlouvy apod.), a stejně tak i v zajištění opakující  

se  činnosti  či  dohodnutí  trvalé  a  opakované  skupiny  záležitostí  (vyřizování  veškeré 

právní agendy, vedení účetnictví, poskytování ekonomického poradenství apod.).

Moderní  ekonomika  je  založena  na  vytěsňování  činností,  které  nejsou 

předmětem činnosti příslušného podnikatele formou tzv. outsourcingu. Tímto způsobem 

je možno zaměřit činnost společnosti cíleně na hlavní náplň, bez plýtvání energií na 

činnosti přímo nesouvisející s předmětem podnikání. Všechny takto vytěsněné činnosti,  

které jsou však z hlediska širšího pohledu pro činnost potřebné, jsou pak vykonávány ve  

vztahu obdobném poměru pracovnímu. 

Takoví pracovníci mohou být zaměstnanci jiné společnosti,  která se zaměřuje  

právě na tyto služby, a to ve velmi širokém spektru činností od úklidových prací až po 

právní či daňové poradenství. Na skutečnost, že takto vykonávaná služba je realizována  

nikoliv společností s řadou zaměstnanců, ale podnikatelem samotným, nemůže být, bez  

dalšího,  nahlíženo  diskriminačním  způsobem  s  tím,  že  se  automaticky  jedná  o  tzv.  

Švarcův  systém,  tedy  skryté  zaměstnávání  osob  se  živnostenským  listem  (například 

stavební dělníci, zaměstnaní u stavební společnosti).

Podstatným hlediskem, ale nikoliv jediným, pro posouzení dané věci může být i  

to, zda stěžovatelka vykonávala činnost účetní i pro jiné subjekty a nebo výhradně pro  

P.  p.  s.  s.,  spol.  s  r.  o.  Sama skutečnost,  že  tuto  činnost  vykonávala  v  prostorách 

společnosti a na hardware a za použití software této společnosti, ještě nezakládá poměr 

obdobný pracovnímu poměru. Jakkoliv je odpovědnost mandatáře za případné škody  

objektivní,  je  otázkou  přesné  potřeby  mandanta  a  zvláště  jeho  zájmu  na  ochraně 

firemních  dat,  zda  striktně  vyžaduje  takovou  praxi,  případně  dobrovolně  poskytuje  

mandatáři  prostory a vybavení  pro účely  vedení  účetnictví.  Tímto způsobem si  totiž  
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může mandant  zajistit  vyšší  ochranu proti  ztrátě  či  poškození  účetních  dokladů pro 

případ dlouhodobé nemoci či vypovězení mandátní smlouvy.

Konečně  i  sama  mandátní  smlouva  je  poměrem  mandanta  a  mandatáře  

obdobným poměru pracovnímu, kdy je dáno smluvní volností a vůlí stran, zda uzavřou  

pracovní poměr na dobu neurčitou,  případně dohodu o provedení práce v intencích  

zákoníku práce nebo mandátní smlouvu. Český právní řád tuto volnost poskytuje a oba  

instituty považuje za rovnocenné při splnění stanovených zákonných podmínek.

Zpochybněním formy vzájemného vztahu navíc správní orgány i správní soud  

narušily  synalagmatičnost  smlouvy,  když  popřely  existenci  mandátní  smlouvy  jako  

takové, a vztah subsumovaly do sféry pracovního práva. Tímto postupem však nezrušily  

původní smluvní vztah, kdy stěžovatelka nadále odpovídá za účetnictví společnosti jako 

podnikatelka, a nikoliv jako zaměstnankyně, ačkoliv na podmínky k výkonu její práce  

hledí orgány veřejné moci jako na pracovní poměr.“9

Z výše  uvedených  rozsudků  lze  vyvodit  několik  znaků,  které  charakterizují 

pracovněprávní, služební a členský poměr a především poměr obdobný těmto poměrům:

• musí se jednat o právní vztah

• vztah  musí  vzniknout  na  základě  shodného  projevu  vůle  smluvních 

stran

• vztah musí mít definovaný obsah, a to obsah skutečný a ne předstíraný

• činnost se musí opakovat, nemá být splněna jednorázově 

• kdo plní činnost, řídí se pokyny plátce

• kdo plní činnost, dostává za svou práci odměnu

• u obdobného poměru musí být uvedené znaky splněny současně

1.2.3 Vymezení pojmu v pokynu Ministerstva financí

Zásadní vymezení lze najít v pokynu Ministerstva financí D – 285, který vychází 

nejen z právních předpisů, ale  také z rozsudků Nejvyššího správního soudu a nálezů 

Ústavního  soudu.  Byl  vydán  v srpnu  2005  a  vymezuje,  že  pro  kvalifikaci  příjmů 

9 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 69/03, http://nalus.usoud.cz
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podřazených  pro  účely  daně  z  příjmů  pod  ustanovení  §  6  citovaného  zákona  není 

rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným 

a základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, 

tzn.  pod  vlastním jménem,  na  vlastní  účet  a  s  vlastní  odpovědností  poplatníka,  ale 

naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí.  Daní z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti jsou tak podrobeny nikoliv pouze příjmy plynoucí z 

pracovněprávních vztahů uzavřených podle zákoníku práce, ale i příjmy z obdobného 

poměru, přičemž tento poměr zákonodárce jakkoliv dále nedefinoval, vymezil  jej jen 

vzájemným vztahem plátce a poplatníka, a to povinností poplatníka dbát příkazů plátce 

(§ 6 odst.1 písm. a) zákona). Současně za příjmy ze závislé činnosti pro účely zdanění 

stanovil  zákon  i  další  příjmy,  a  to  bez  ohledu  na  právní  skutečnost  vznik  příjmu 

zakládající (např. § 6 odst. l písm. b) a písm. c) zákona).

Pokyn dále konstatuje,  že zákonné vymezení  prostřednictvím pouhého plnění 

příkazů plátce obsažené v citovaném ustanovení § 6 odst. l písm. a) zákona se ukazuje 

jako  nedostačující  a  neumožňující  postihnout  všechny  reálně  možné  případy.  Dle 

pokynu  D –  285 je  již  ze  samotné  povahy věci  zřejmé,  že  k  plnění  příkazů  plátce 

dochází  prakticky  do  určité  míry  ve  všech  případech  zadávání  prací  a  činností 

(dodavatelských zakázek), tedy nikoliv pouze v rámci pracovněprávních vztahů.

Nejdůležitějším  faktem,  který  z pokynu  vyplývá,  je  závěr,  že  vymezení 

pojmu ,,závislá činnost" nemůže být redukováno pouze na činnost vykonávanou podle 

příslušných  příkazů a  pokynů,  nýbrž  se  musí  jednat  o  činnost  skutečně  závislou  na 

osobě plátce. Znamená to, že definiční prvek závislosti při závislé činnosti bude dán 

především  povahou  vykonávané  činnosti,  znaky  a  okolnostmi,  za  kterých  je  práce 

vykonávána a zda na uzavření pracovněprávního vztahu je zájem obou smluvních stran.

V pokynu D – 285 jsou mezi výše zmíněné znaky a okolnosti řazeny:

• 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
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• odměna  za  práci  je  vypočítána  na  základě  délky  pracovní  doby nebo 

obdobným způsobem běžným při odměňování osoby v pracovněprávním 

vztahu

• 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 zákona o daních z příjmu. 

1.3 Historie daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1.3.1 Předchůdce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti do 

roku 192710

1) DAŇ Z PŘÍJMU (DŮCHODOVÁ DAŇ)

Daň  z příjmu  byla  zavedena  jako  nejmladší  z přímých  daní  čtvrtou  hlavou 

zákona č. 220/1896 ř.z., o osobních daních přímých. Navazovala na daň z hlavy, daň 

z platů a penzí veřejných a soukromých úředníků. Původně byla  plánována jako daň 

doplňková, později si ovšem tato daň vydobyla postavení nejvýznamnější přímé daně. 

Zároveň se stala tzv. druhým pilířem přímých daní vedle daní výnosových. 

Subjektem daně byli všichni občané Předlitavska bydlící na území některé země 

či království zastoupených na říšské radě, občané s pobytem mimo území Předlitavska, 

kterým  plynul  příjem  z Předlitavska,  nebo  mající  příjem  z podnikatelské  činnosti 

provozované na území Předlitavska, a také cizinci, jimž plynul příjem z Předlitavska, 

pokud tento příjem již nebyl zdaněn. 

Osvobozeny byly určité osoby (např. císař) a určité příjmy (např. penze spojené 

s vojenskými řády). 

K příjmům  občanů,  kteří  podléhali  daním,  se  připočetl  příjem  samostatně 

nezdaněných  osob  žijících  s ním ve  společné  domácnosti.  U subjektů,  jejichž  roční 

příjem nedosáhl 4 000 korun nebo na ně byl brán zvláštní zřetel (invalidé), byl povolen 

10 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 102 - 103
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odpočet od základu za rodinné příslušníky.  Základ daně byl stanoven po srážce nákladů 

na  domácnost,  pojistného,  srážek  na  děti.  V případě  jednočlenné  nebo  dvoučlenné 

domácnosti se naopak základ daně zvyšoval. 

Sazba důchodové daně byla nejprve stanovena pevně, poté byla změněna na daň 

progresivní,  odstupňovanou  do  několika  desítek  tříd.  Daň  se  platila  dvakrát  ročně, 

pouze u osob činných ve veřejné službě se srážela při výplatě. Daň vyměřily odhadní 

okresní komise, sdělily je finančnímu úřadu, jenž vydal platební rozkaz.  

2) DAŇ Z VYŠŠÍHO SLUŽNÉHO

Daň z vyššího služného byla specifickou daní z příjmu, která byla začleněna také 

do hlavy čtvrté zákona č. 220/1896 ř.z. Platila se vedle daně důchodové. Subjektem této 

daně byli zaměstnanci ve státní a soukromé službě, jejichž plat převyšoval 4 000 zlatých 

(resp. 6 400 korun za rok). Sazba byla progresivní. Tato daň byla zrušena v roce 1914 a 

znovu zavedena až v roce 1927. 

V roce 1914 byla zavedena doplňková daň – dávka z tantiém, vztahovala se na 

členy  představenstev,  dozorčích  rad,  správních  rad  apod.  akciových  společností  a 

komanditních společností na akcie. Sazba byla 10%.  

3) ZMĚNY V LETECH 1918 – 192711

U daně  z příjmu  mnoho  změn  neproběhlo,  jen  bylo  nutné  zvýšit  daněprosté 

minimum  vzhledem  k významnému  znehodnocení  měny.  V roce  1920  –  1921  se 

z původních 1 600 korun zvýšilo na 6 000 korun. 

V roce  1927  proběhla  daňová  reforma,  která  se  nazývá  -  ne  zcela  přesně  - 

Englišova daňová reforma. Tato reforma byla připravována již od roku 1922, kdy ji 

zpracoval Boleslav Fux, Karel Engliš ji však zdůvodnil a zasadil se o její prosazení. 

Reforma  znamenala  vytvoření  nových  kodexů  a  další  konsolidaci  přímých  daní  i 

samosprávných  dávek.  Podstatou  a  účelem reformy byla  unifikace  daňového  práva, 

zjednodušení a modernizace daňového systému. Reforma měla přinést více příjmů do 

státní  pokladny.  Snížení  daně  u velkých  firem mělo  vést  k podpoře  podnikání  a  ke 

snížení  důchodové  daně.  Došlo  ovšem  k vyššímu  daňovému  zatížení  středně  a 

nízkopříjmových  skupin  obyvatel  v důsledku  sjednocení  daně  z příjmu  a  zákazu 

11 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 120, 124 - 129
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odpočtu nemocenských příspěvků a pojištění. K dosažení cílů reformy byla zavedena 

také daňová amnestie. Reforma obsahovala řadu nedostatků. 

Po reformě se mezi daně přímé řadily daně výnosové, majetkové daně a daně 

osobní  příjmové.  Mezi  daně  osobní  příjmové  (daně  důchodového  typu)  patřily  daň 

z příjmů (důchodová daň) a daň z vyššího služného.   

Reformou byla znovu zavedena daň z vyššího služného, která byla zrušena roku 

1914. Postihovala příjmy nad 100 000 korun ročně a sazba činila 3%. Byla zavedena 

daň  z tantiém,  která  nahrazovala  dřívější  dávku  z tantiém.  Tyto  dvě  daně  byly 

v podstatě  zachovány  v původní  podobě,  zvyšovaly  se  pouze  částky,  protože  se 

projevovala snaha obyvatel se zdanění vyhnout. 

U daně důchodové se začaly rozlišovat jednotlivé zdroje důchodů, byl rozšířen 

okruh poplatníků. Zdaňovací jednotkou se stala domácnost, protože ta podle dobového 

myšlení vypovídala o únosnosti zdanění. Důchod se zjistil součtem příjmů všech členů 

domácnosti,  do které byli  zahrnováni  hlava rodiny,  manželka,  děti,  prarodiče,  zeť či 

snacha, tchán a tchyně, nemajetní sourozenci a příbuzní v pobočné linii až do druhého 

stupně, pokud byli zaopatřováni hlavou rodiny. Od součtu příjmů se odečetly náklady 

na jejich dosažení.  Sazba byla  s ohledem na součet všech příjmů vyšší  a byl  zrušen 

odpočet  pojistného.  Toto  zvýšení  nebylo  vyrovnáno  ani  poklesem  daňové  sazby  a 

zvýšením daněprostého minima z 6 000 korun na 7 000 korun, u mnohočetných rodin 

na 11 000 korun. Početné rodiny s příjmy do 52 000 korun mohly uplatnit úlevy, naopak 

bezdětné rodiny musely platit daň vyšší. Sazba zůstala progresivní. 

1.3.2 Vývoj daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 

1945 do současnosti

1) OBDOBÍ LET 1945 – 194812

Základem daňové soustavy byl zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních. Přímé 

daně se členily na daně výnosové a důchodovou daň. Mezi výnosové daně patřila daň 

z tantiém a daň z vyššího služného. 

12 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 164 – 165 
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Důchodová daň postihovala peněžní i nepeněžní příjmy fyzických osob. Jednalo 

se  o  příjmy  z pozemků,  budov,  výdělečného  podnikání,  ze  zaměstnání  a  z kapitálu. 

Postihovala důchod domácnosti, předepisovala se hlavě rodiny. Sazba byla progresivní. 

Daň z tantiém byla daní se sazbou 10% a s přirážkou, která se platila za požitky, 

které  společnost  za  daný  rok  vyplatila.  I  nadále  se  platila  daň  z vyššího  služného. 

Postihovala  příjmy  nad  100 000  korun  a  sazba  činila  3% z částky  přesahující  tuto 

hranici. 

Vládní  program  z roku  1946,  tzv.  Budovatelský  program,  počítal  s redukcí 

komplikovaného  daňového  systému  a  daňové  soustavy  na  tři  druhy  daní:  daň 

z pracovních důchodů, podnikovou daň a daň z bezpracných příjmů. Daň z pracovních 

důchodů  se  měla  skládat  ze  čtyř  daní:  z daně  ze  mzdy  a  dalších  platů,  z daně 

živnostenské, z daně zemědělské a z daně ze svobodných povolání. Do roku 1948 se 

podařila prosadit jen daň ze mzdy, zákonem č. 109/1947 Sb., o dani ze mzdy. Tento 

zákon přinesl pracujícím úlevu a jednoduché srážky ze mzdy plátcem. Plátce provedl na 

konci roku vyúčtování o vyplacené mzdě. 

2) OBDOBÍ LET 1949 – 195213

Již před rokem 1949 byla zavedena daň ze mzdy. Dani podléhaly fyzické osoby, 

které byly zaměstnány v pracovním poměru, a dále osoby, jež pobíraly důchod. Daňová 

sazba byla  velice  progresivní,  mohla  dosáhnout  až 85%. Přihlíželo  se  k rodinným a 

sociálním poměrům poplatníka. 

Zároveň byly po roce 1949 zavedeny další daně, s nimiž se počítalo již dříve, 

daň  zemědělská,  živnostenská  daň,  daň  z literární  a  umělecké  činnosti  a  daň  ze 

samostatné činnosti. 

3) OBDOBÍ LET 1952 – 197014

V roce  1952  byli  občané  povinni  platit  následující  daně:  daň  ze  mzdy,  daň 

z příjmů  obyvatelstva,  živnostenskou  daň  a  daň  domovní.  Nadále  existovala  daň 

z literární a umělecké činnosti.  Daň ze mzdy byla  upravena zákonem č. 76/1952 Sb. 

Platila  se z příjmu z pracovního či  obdobného poměru.  Zákon platil  ve své základní 

podobě až do roku 1992. 
13 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 168 - 169
14 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 174 - 176
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Daň  z příjmů  obyvatelstva  regulovala  příjmy  ze  soukromého  podnikání  a 

bezpracné zisky. Byly zavedeny i další daně, např. daň z představení nebo zvláštní daň 

z důchodu. 

4) OBDOBÍ LET 1971 – 198815

Daně placené občany se členily na daně důchodové a daně majetkové. U daní 

důchodových  se  uplatňoval  analytický  princip  zdanění.  Každý  příjmový  zdroj  byl 

zdaňován  samostatnou  daní  –  daní  ze  mzdy,  daní  z příjmů  z literární  a  umělecké 

činnosti, daní z příjmů občanů ze zemědělské výroby a daní z příjmů obyvatelstva. 

Daň ze mzdy představovala  nejvýznamnější  daň placenou občany.  Poplatníky 

byly osoby, které pobíraly mzdu za práci vykonávanou na našem území. Mzdou za práci 

se  rozuměly  veškeré  příjmy  plynoucí  poplatníkovi  z pracovního  poměru,  nebo 

v souvislosti  s ním, funkční požitky (např. platy ústavních činitelů  a soudců), příjmy 

plynoucí ze zaměstnání vykonávaných v poměru podobném poměru pracovnímu, mezi 

něž patřily zejména odměny vyplácené organizacemi externím pracovníkům na základě 

dohod  o  pracích  konaných  mimo  pracovní  poměr,  odměny  za  práce  vykonávané 

v souvislosti s členstvím v organizacích nebo kolektivních orgánech, stipendia. 

Základem byla hrubá mzda za mzdové období, započítaly se všechny částky, 

včetně  naturálních  požitků  a  vyloučily  se  částky  osvobozené.  Sazba  byla  klouzavě 

progresivní.  Progrese končila  na částce 2 400 Kč a od této sumy pokračovala  sazba 

lineární 20%. Takto vypočtená daň byla základní pro poplatníky vyživující dvě osoby. 

Poplatníkům, kteří  žádnou osobu nevyživovali,  se základ převyšující  560 Kč naopak 

zvyšoval a poplatníkům s více než dvěma vyživovanými osobami se daň snižovala. U 

poplatníka zvýšení daně záviselo na jeho věku, u žen také na rodinném stavu.

5) OBDOBÍ OD ROKU 198916

 V tomto období platili občané daň ze mzdy, daň z příjmů z literární a umělecké 

činnosti, daň z příjmů obyvatelstva a daň domovní. Od 1. ledna 1991 byla zrušena daň 

ze zemědělské výroby a tyto příjmy byly podrobeny dani z příjmů obyvatelstva. Daně 

15 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 186 - 187
16 Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, str. 202
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existující  v roce  1991  byly  zrušeny  k 1.  lednu  1993  zákonem  č.  586/1992  Sb., 

zavedením daně z příjmů fyzických osob. 
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2.  Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti

Mezi základní konstrukční prvky daně jsou řazeny tyto prvky: 

• daňový subjekt

• předmět daně

• osvobození od daně

• základ daně

• odpočty od základu daně

• sazba daně

• slevy na dani

V následujících podkapitolách budou probírány konstrukční prvky daně z příjmů 

jen z hlediska dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

2.1 Daňový subjekt

Příjmy ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků  (platy  a  mzdy)  patří  v České 

republice mezi nejčastěji vyskytované příjmy. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

se dělí do dvou skupin – na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Daňový rezident je 

fyzická osoba, která má neomezenou daňovou povinnost (podléhá dani z příjmů svými 

celosvětovými příjmy). Jedná se o fyzickou osobu, která má na území České republiky 

bydliště, nebo která zde v průběhu kalendářního roku pobývá nejméně 183 dní. Pokud 

je ovšem účelem pobytu osoby léčení či studium, nepovažuje se za daňového rezidenta. 

Může se jednat např. i o osobu, která má bydliště na území České republiky, ale pracuje 

v zahraničí.  Daňový  nerezident  je  fyzická  osoba,  která  má  omezenou  daňovou 

povinnost (podléhá dani z příjmů jen příjmy ze zdrojů na území České republiky). U 

daňového  nerezidenta  podléhají  zdanění  v České  republice  jen  příjmy  ze  zdrojů  na 

území České republiky, které jsou uvedeny v § 22 zákona. 
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2.2 Předmět daně

„Příjemce příjmů ze závislé činnosti nebo za výkon funkce označuje zákon jako  

zaměstnance a plátce těchto příjmů jako zaměstnavatele,  a to i když nejde o příjmy 

z pracovněprávních vztahů.“17 

2.2.1 Příjmy podléhající zdanění

„Příjmem  obecně  označuje  zákon  hrubý  příjem,  např.  hrubou  mzdu  

zaměstnance. Příjmem je i nepeněžní plnění formou bezplatného poskytnutí práv, věcí,  

služeb  a  jiných  výhod  penězi  ocenitelných.  Při  oceňování  nepeněžního  plnění  se  

v zásadě vychází z ceny podle zvláštního zákona o oceňování, který u větší části v praxi  

používaných plnění zaměstnancům vychází z ceny obvyklé. Zvláštní ocenění obsahuje 

zákon  o  daních  z příjmů  pro  případ  bezplatného  poskytnutí  motorového  vozidla 

zaměstnavatelem  zaměstnanci  pro  služební  i  soukromé  účely.  Další  zvláštností  u 

zaměstnanců je,  že za jejich příjem se považuje i cenový rozdíl v případě úplatného 

poskytnutí  práv,  věcí  a  služeb  nebo  nájmu  od  zaměstnavatele  za  cenu  nižší  než  

obvyklou, tzv. se slevou.“18

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří:19

• 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,

• 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, 

• odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

17 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 14
18 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 11 
19 § 6 odst. 1 zákon o daních z příjmů
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• 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. 

„Mezi příjmy ze závislé činnosti patří výše uvedené příjmy bez ohledu na to,  

zda: 

• jsou pravidelné, nebo jednorázově vyplacené,

• je  na  ně  právní  nárok,  či  nikoliv  (tzn.  i  dary  zaměstnavatele  svým 

zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce),

• zda jej  dostává  zaměstnanec,  nebo osoba,  na  kterou  přešlo  příslušné  

právo (zemře-li zaměstnanec, považují se za příjem ze závislé činnosti  

mzdové nároky, které v rozsahu, stanoveném zákoníkem práce přecházejí  

přímo na manželku nebo děti a nestávají se součástí dědictví),

• jsou  zaměstnanci  vyplaceny  nebo  jsou  mu  připsány  k dobru  (tzn.  že 

zaměstnanec má právo s nimi disponovat), anebo spočívají v jiné formě 

plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance (např. na dobrovolné  

připojištění  zaměstnanců  na  komerčním  principu  u  pojišťovny,  na 

důchodové připojištění do penzijních fondů), 

• jde o příjmy zaměstnance vyplácené zaměstnavatelem z nákladů, nebo ze 

zisku  na  způsob  podílů  zaměstnanců  na  hospodářských  výsledcích,  

stravného nad limity uvedené v zákoně o cestovních náhradách, plnění  

z fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. obdobných prostředků na  

sociální účely apod.20

Mezi zdanitelné příjmy zaměstnance patří  i  příjmy,  které zaměstnanec obdrží 

jako náhradu za ztrátu příjmů ze závislé činnosti od jiného plátce než je zaměstnavatel, 

u  kterého  zaměstnanec  vykonával  závislou  činnost,  např.  od  pojišťovny.  Mezi 

zdanitelné příjmy naopak nepatří úroky z půjček od zaměstnavatele, ani úroky z vkladů 

20 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 16

21



zaměstnance u banky, kde je zaměstnán, pokud má vklad zřízen za stejných podmínek 

jako jiní klienti.21

Zvláštním příjmem zaměstnance  je  i  částka,  o  kterou je  úhrada zaměstnance 

zaměstnavateli  za  poskytnutá  práva,  služby  nebo  věci,  kromě  bytu,  v němž  měl 

zaměstnanec bydliště 2 roky bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná 

podle  zvláštního  právního  předpisu,  nebo  cena,  kterou  účtuje  jiným  osobám.  Za 

zdanitelný  příjem  se  považuje  také  prodej  bytu  ve  vlastnictví  zaměstnavatele 

zaměstnanci,  kde nebyl  splněn časový test  bydliště po dobu dvou let  před prodejem 

v uvedeném bytě.  Cenový rozdíl  při  prodeji  cenných  papírů zaměstnancům,  za nižší 

cenu než je cena obvyklá, je příjmem zaměstnance. U poskytnutí služeb zaměstnancům 

se slevou se za výchozí  cenu považuje cena,  za kterou zaměstnavatel  poskytuje  své 

služby  zákazníkům.  Poskytuje-li  zaměstnavatel  zaměstnanci  levněji  nájemní  byt,  je 

příjmem zaměstnance rozdíl mezi jím placeným nájemným a nájemným obvyklým.22 

Za příjem zaměstnance se považuje také případ stanovený v § 6 odst. 6. Jde o 

případ,  kdy  zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnanci  bezplatně  motorové  vozidlo 

k používání pro služební i soukromé účely. Příjmem je částka ve výši 1% vstupní ceny 

vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, 

vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde 

k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, 

cena se o tuto daň zvýší.  Je-li tato částka nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem 

částka 1 000 Kč. O příjem se jedná, i pokud zaměstnanec vozidlo pro soukromé účely 

nevyužije.  Podstatná  je  dohoda,  že  vozidlo  použít  může.  Poskytne-li  zaměstnavatel 

zaměstnanci bezplatně v průběhu měsíce postupně za sebou více vozidel k používání 

pro služební  i  soukromé účely,  považuje  se  za příjem částka ve výši  1% z nejvyšší 

vstupní  ceny  motorového  vozidla.  Poskytne-li  mu  ovšem  více  vozidel  současně, 

považuje  se  za  příjem  částka  ve  výši  1%  z úhrnu  vstupních  cen  všech  vozidel 

používaných pro služební i soukromé účely.  

21 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 15
22 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 17 - 18
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2.2.2 Příjmy nepodléhající zdanění

 Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, lze zařadit příjmy získané 

zděděním nebo darováním. 

Dále předmětem daně nejsou příjmy uvedené v § 6 odst. 7. Jedná se o náhrady 

cestovních výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti do 

výše stanového zákoníkem práce pro zaměstnance ve státní  sféře.  Tyto nezdanitelné 

limity jsou také nezdanitelnými limity pro zaměstnance u zaměstnavatelů podnikatelské 

sféry.  Předmětem  daně  není  ani  hodnota  bezplatného  stravování  poskytovaná 

zaměstnavatelem  zaměstnanci  na  pracovních  cestách,  vyšší  náhrady  než  umožňuje 

zákoník práce, jsou zdanitelným příjmem.

Zákoník práce upravuje práva zaměstnanců na náhrady při pracovních cestách 

tak,  že  u  tuzemského  stravného  je  stanovena  jen  minimální  výše  stravného  pro 

zaměstnance  soukromé  sféry.  U  zaměstnanců  státní  sféry  je  naopak  stanovena 

maximální  výše  stravného.  Při  zahraničních  pracovních  cestách  je  pro  státní 

zaměstnance  stanoveno  maximální  kapesné  do  40%  základní  sazby  zahraničního 

stravného.  Nezdanitelná  výše  stravného  i  kapesného  je  pro  zaměstnance  státní  i 

soukromé sféry stanovena do výše umožněné zákoníkem práce u státních zaměstnanců. 

I v případě náhrad za použití vlastního motorového vozidla při pracovních cestách,  i 

náhrada za spotřebované pohonné hmoty je částka náhrady uvedená v zákoníku práce u 

všech zaměstnanců tatáž. Na základě zmocnění v zákoníku práce byla vydána vyhláška 

č. 377/2010 Sb. Ta stanovuje pro rok 2011 vyšší stravné a nižší základní náhradu za 

použití silničního motorového vozidla.23

Příjmem podle daného ustanovení zákona není ani hodnota osobních ochranných 

pracovních prostředků,  pracovních  oděvů a  obuvi,  mycích,  čistících  a  dezinfekčních 

prostředků  a  ochranných  nápojů  poskytovaných  v rozsahu  stanoveném  zákoníkem 

práce.  Mezi  ochranné nápoje patří  i  pitná voda v rozsahu, v jakém je zaměstnavatel 

povinen ji  zajistit  v souladu  s právními  předpisy.  Osobní  ochranné  prostředky nelze 

poskytnout  formou  finančního  paušálu,  musí  být  poskytnuty  věcně.  Nezdanitelným 

23 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 19 - 20
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plněním je i hodnota poskytnutých stejnokrojů, i obdoby stejnokrojů jako pracovního 

oblečení určeného pro výkon zaměstnání a příspěvek na udržování těchto obleků. 

Předmětem daně nejsou částky přijaté jako záloha poskytnutá zaměstnanci na 

výdaje  provedené  jménem  zaměstnavatele,  které  musí  zaměstnanec  zaměstnavateli 

vyúčtovat, dále částky, které zaměstnanec vynaložil jménem zaměstnavatele a ten mu je 

poté v prokazatelné výši uhradil. Zaměstnanec z těchto částek nemá osobní prospěch. 

Za tyto částky lze považovat např. úhrada výdajů za služební hovory ze soukromého 

telefonu zaměstnance. 

Předmětem  daně  podle  zákoníku  práce  nejsou  také  náhrady  poskytované 

zaměstnancům  za  opotřebení  vlastního  nářadí,  zařízení  a  předmětů  potřebných  pro 

výkon práce.24 

Zákon  umožňuje25 v případech  ochranných  pracovních  prostředků,  oděvů, 

nápojů,  částek  přijatých  zaměstnancem  jako  zálohu  na  výdaje  provedené  jménem 

zaměstnavatele a náhrad za opotřebení vlastního nářadí hradit výdaje paušální částkou. 

Paušalizace je možná, pokud se výdaje pravidelně opakují a lze je na základě kalkulace 

skutečných  výdajů  zprůměrovat,  aniž  by  zaměstnanec  musel  neustále  předkládat 

doklady.  „Paušální  finanční  částky  musejí  vycházet  z prokazatelné  kalkulace  

skutečných nákladů provedené zaměstnavatelem a obsažené v kolektivní smlouvě nebo 

ve vnitřním předpisu zaměstnavatele a v návaznosti na princip smluvní volnosti v novém 

zákoníku práce, popřípadě též v individuální pracovní nebo jiné smlouvě. Jde-li však o  

nářadí, zařízení a předměty, které by v případě použití podnikatelským subjektem byly  

odpisovány jako hmotný majetek,  nesmí nezdanitelný  paušál  přesáhnout  výši  odpisů 

srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném způsobu odpisování (§ 31 zákona)  

podle sazby „v dalších letech odpisování“, tj. do výše odpisů, které by jinak uplatňoval  

zaměstnavatel v případě, že by se jednalo o jeho majetek.“26     

24 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 22
25 Podle § 6 odst. 8
26 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 23
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 2.3 Osvobození od daně

Od daně z příjmů fyzických osob je podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona osvobozen 

příjem  získaný  ve  formě  dávek  a  služeb  z nemocenského  pojištění,  důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci 

obětem  trestné  činnosti  podle  zvláštního  zákona,  sociálního  zabezpečení,  plnění 

z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění, a 

plnění  ze  zahraničního  povinného pojištění  stejného druhu.  Jde-li  však  o příjmy ve 

formě  pravidelně  vyplácených  důchodů nebo penzí,  je  od  daně  osvobozena  z úhrnu 

těchto  příjmů  pouze  částka  ve  výši  36násobku  minimální  mzdy,  která  je  platná  k  

1.  lednu  kalendářního  roku  ročně,  do  níž  se  však  nezahrnuje  výše  příplatku  nebo 

příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů. 

V letošním  roce,  stejně  jako  v předchozím,  je  minimální  mzda  8  000  Kč, 

osvobozena  je  tedy  částka  288 000 Kč ročně.  Jedná  se  o  tzv.  částečné  osvobození. 

Pokud vyplacený důchod dosáhne částky 290 000 Kč za rok,  potom je  288 000 Kč 

osvobozeno a 2 000 Kč se zahrne do základu pro výpočet daně z příjmů. 

„Jedná-li  se o  příplatek  k důchodu ke zmírnění  některých  křivd způsobených 

komunistickým režimem v oblasti sociální, který není součástí důchodu, je tento příjem 

do  daně  osvobozen  podle  §  4  odst.  1  písm.  g)  zákona.  Uvedený  příplatek  se  

nezapočítává  do  limitu  pro  výši  důchodu  osvobozenou  podle  §  4  odst.  1  písm.  h)  

zákona, příplatek není součástí důchodu.“27 

Od roku 2011 zákon stanoví v § 4 odst. 3, že osvobození pravidelně vyplácených 

důchodů a penzí uvedených v odst. 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů 

podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím 

období  částku  840 000  Kč.  Do  příjmů  podle  §  6  se  pro  účely  tohoto  ustanovení 

nezahrnují  příjmy od daně  osvobozené  ani  příjmy,  z nichž  je  daň  vybírána  srážkou 

podle  zvláštní  sazby  daně.  Toto  ustanovení  zákona  znamená,  že  zatímco  do  konce 

loňského roku se zdaňoval jen příjem převyšující částku 288 000 Kč, v letošním roce se 

zdaní celý důchod, pokud součet zmíněných tří dílčích základů daně přesáhne částku 

840 000 Kč. 

27 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 34
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Dalším příjmem,  který  je  podle  zákona  osvobozen,  je  přijatá  náhrada  škody 

včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů, náhrada 

nemajetkové  újmy,  plnění  z pojištění  majetku  a  plnění  z pojištění  odpovědnosti  za 

škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu, a plateb přijatých jako náhrada 

za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon 

podnikatelské  nebo  jiné  samostatné  výdělečné  činnosti  v době  vzniku  škody,  nebo 

přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícího v době vzniku škody 

k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností  poplatníka  a  za škodu 

způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem.28 

„Jako  náhradu  nemajetkové  újmy  lze  posoudit  i  příjem  plynoucí  z Fondu 

švýcarských bank fyzickým osobám prostřednictvím Federace židovských obcí v České 

republice  z titulu  humanitární  pomoci  obětem  holocaustu,  a  to  bez  ohledu  na  výši  

přijaté částky. Stejně lze posoudit i příjem plynoucí z distribuce finančních prostředků 

vyčleněných Spolkovou republikou Německo na humanitární pomoc židovským obětem 

nacismu. Jedná se o morální odškodnění osob, trpících pro svoji rasu a víru. Podle § 4 

odst. 1 písm. d) zákona jsou osvobozeny též příjmy, které jsou vyplaceny oprávněným 

osobám  podle  zákona  č.  261/2001  Sb.,  o  poskytnutí  jednorázové  peněžní  částky  

účastníkům národního  boje  za  osvobození,  politickým  vězňům a  osobám z rasových 

nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně 

zákona  č.  39/2000  Sb.,  o  poskytnutí  jednorázové  peněžní  částky  příslušníkům 

československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.  

Uvedené příjmy nejsou náhradou za ztrátu příjmů, mají povahu rehabilitace.“29

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny:30

a) nepeněžní  plnění  vynaložená  zaměstnavatelem  na  odborný  rozvoj31 

zaměstnanců  související  s předmětem  činnosti  zaměstnavatele  nebo 

nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců 

28 § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů
29 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 31
30 § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů
31 Podle § 227 zákoníku práce péče o odborný rozvoj zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení, odbornou 

praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace
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podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost. Toto osvobození 

se  nevztahuje  na  příjmy  plynoucí  zaměstnancům  v této  souvislosti  jako 

mzda,  plat,  odměna  nebo  jako  náhrada  za  ušlý  příjem,  jakož  i  na  další 

peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům, 

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům  buď  ke  spotřebě  na  pracovišti,  nebo  v rámci  závodního 

stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,

c) hodnota  nealkoholických  nápojů poskytovaných  jako nepeněžní  plnění  ze 

sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů 

(nákladů),  které  nejsou  výdaji  (náklady)  na  dosažení,  zajištění  a  udržení 

příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

d) nepeněžní plnění  poskytovaná  zaměstnavatelem  zaměstnancům  z fondu 

kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho 

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

dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení,  závodní knihovny, 

tělovýchovná  a  sportovní  zařízení  nebo  ve  formě  příspěvku  na  kulturní 

pořady a sportovní akce, jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je 

u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu 

nejvýše  částka  20 000  Kč  za  kalendářní  rok.  Jako  plnění  zaměstnavatele 

zaměstnanci  se  posuzuje  i  plnění  poskytnuté  pro  rodinné  příslušníky 

zaměstnance,

e) zvýhodnění  poskytovaná  zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu 

osob  svým  zaměstnancům  a  jejich  rodinným  příslušníkům  ve  formě 

bezplatných nebo zlevněných jízdenek,

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

poplatníkům uvedeným  v §  2  odst.  3  od  zaměstnavatelů  se  sídlem nebo 

bydlištěm  v zahraničí,  pokud  časové  období  související  s výkonem  této 

činnosti  nepřesáhne  183  dnů  v jakémkoliv  období  12  měsíců  po  sobě 

jdoucích, osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně vykonávané činnosti 

umělců,  sportovců,  artistů  a  spoluúčinkujících  osob  vystupujících  na 
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veřejnosti a na příjmy z činnosti vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 

odst. 2),

g) hodnota  nepeněžních  darů  poskytovaných  z fondu kulturních  a  sociálních 

potřeb  podle  příslušného  předpisu,  u  zaměstnavatelů,  na  které  se  tento 

předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných 

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

na  vrub  výdajů  (nákladů),  které  nejsou  výdaji  (náklady)  na  dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, a to do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého 

zaměstnance, 

h) peněžní  plnění  za  výstrojní  a  proviantní  náležitosti  poskytované 

příslušníkům  ozbrojených  sil  a  naturální  náležitosti  poskytované 

příslušníkům  bezpečnostních  sborů  podle  zvláštních  právních  předpisů, 

zvláštní  požitky  poskytované  příslušníkům  bezpečnostních  sborů  podle 

zvláštního  právního  předpisu  a  úhrada  majetkové  újmy  podle  zvláštního 

právního předpisu,

ch) náhrady  za  ztrátu  na  služebním  příjmu  poskytované  příslušníkům 

bezpečnostních  sborů  podle  právních  předpisů  účinných  do  31.  prosince 

2005,

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

poskytovaná  jako  nepeněžní  plnění  zaměstnavatelem  zaměstnancům 

v souvislosti  s výkonem  práce,  pokud  obec  přechodného  ubytování  není 

shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 

Kč měsíčně, 

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

dávkami nemocenského pojištění,

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

1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,

l) peněžní  zvýhodnění  plynoucí  zaměstnancům v souvislosti  s poskytováním 

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

úroku z fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu a u 
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zaměstnavatelů,  na které  se tento předpis nevztahuje,  ze sociálního fondu 

nebo  ze  zisku  (příjmu)  po  jeho  zdanění,  jedná-li  se  o  návratné  půjčky 

poskytnuté  zaměstnanci  na  bytové  účely  do  výše  100 000  Kč  nebo 

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

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

výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace, 

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

měně  podle  zvláštních  právních  předpisů  vojákům  a  příslušníkům 

bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo 

mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu 

působení v zahraničí, 

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

zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní 

práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních 

důvodů  pro  pracovní  riziko,  nemoc  z povolání,  pracovní  úraz  nebo 

onemocnění vznikající nebo zhoršující se vlivem pracovního prostředí, 

o) příjmy  do  výše  500 000  Kč  poskytnuté  zaměstnavatelem  jako  sociální 

výpomoc  zaměstnanci  v přímé  souvislosti  s překlenutím  jeho  mimořádně 

obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové 

havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, za předpokladu, 

že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze 

sociálního  fondu  za  obdobných  podmínek  u  zaměstnavatelů,  na  které  se 

předpis  o  fondu kulturních  a  sociálních  potřeb  nevztahuje,  nebo ze  zisku 

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

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

p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ročně jako

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na 

účet jeho zaměstnance u penzijního fondu

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance 

na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy 

uzavřené  mezi  zaměstnancem a institucí  penzijního pojištění,  nebo na 
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základě  jinak  sjednané  účasti  zaměstnance  na  penzijním  pojištění,  za 

podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 

60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 

let,  a dále  za podmínky,  že právo na plnění  z penzijního pojištění má 

zaměstnanec,  a  v případě  smrti  zaměstnance  jiná  osoba,  kromě 

zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo

3. příspěvek  na  pojistné,  které  hradí  zaměstnavatel  pojišťovně  za 

zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití  nebo pro případ smrti 

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

plnění  v případě  vzniku  nároku  na  starobní  důchod,  nebo  invalidní 

důchod  pro  invaliditu  třetího  stupně,  nebo  v případě,  stane-li  se 

zaměstnanec  invalidním ve třetím stupni  podle  zákona o důchodovém 

pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), 

na  základě  pojistné  smlouvy  uzavřené  mezi  zaměstnancem  jako 

pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací 

činnosti  na  území  České  republiky  podle  zákona  upravujícího 

pojišťovnictví,  nebo  jinou  pojišťovnou  usazenou  na  území  členského 

státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě 

byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a 

současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že 

právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má 

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

určená  podle  zákona  upravujícího  pojistnou  smlouvu,  kromě 

zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné, 

r) naturální  plnění  poskytované  podle  zvláštních  právních  předpisů 

přestavitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům

s) náhrada  prokázaných  výdajů  poskytovaná  podle  zvláštních  právních 

předpisů představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, 

jde-li o

1. výdaje  na  leteckou  dopravu  při  tuzemských  cestách  spojených 

s výkonem funkce (dále jen „tuzemská cesta“),
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2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce 

(dále jen „zahraniční cesta“),

3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,

4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, 

5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách, 

6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,

7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, 

8. výdaje na odborné a administrativní práce, 

9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, 

10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci 

při tuzemských cestách,

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

platu  nebo snížené  odměny za dobu dočasné pracovní  neschopnosti  nebo 

karantény podle zvláštních právních předpisů, do výše minimálního nároku 

určeného zvláštním právním předpisem upravujícím pracovně právní vztahy,

u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou 

mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné 

(připojištění)  ve  prospěch  zaměstnance,  též  i  částky  vynaložené 

zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého 

plnění zaměstnanci. 

 2.4 Základ daně

Podle § 6 odst. 13 zákona jsou základem daně (dílčím základem daně) příjmy ze 

závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené 

o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů 

podle  zvláštních  právních  předpisů  povinen  platit  zaměstnavatel  (dále  jen  „povinné 

pojistné“),  částka  odpovídající  povinnému  pojistnému  se  při  výpočtu  základu  daně 
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připočte  k příjmu  ze  závislé  činnosti  nebo  funkčnímu  požitku  i  u  zaměstnance,  u 

kterého  povinnost  platit  povinné  pojistné  zaměstnavatel  nemá.  Zaměstnancem,  u 

kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, 

u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo 

zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění 

stejného druhu. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při 

výpočtu základu daně podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného 

nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani 

k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného. 

Toto ustanovení je v zákoně od roku 2009 a jedná se o tzv. superhrubou mzdu. 

„Nejenže u tohoto dílčího základu daně v současné době v České republice nelze využít  

žádné výdaje, ale naopak příjem v nich se zvyšuje i o to, co příjmem není, tj. o sociální  

pojistné,  které je  za zaměstnance povinen hradit  zaměstnavatel.  A tak se není čemu 

divit, že tento dílčí základ nelze snížit o záporný rozdíl vykázaný v dílčím základu daně 

z příjmů  z podnikání  a  jiné  samostatné  výdělečné  činnosti  nebo  příjmů  z pronájmu.  

Tento dílčí  základ daně tedy v České republice  neodpovídá základnímu pravidlu,  že 

zdaňován má být jen disponibilní příjem.“32

U  příjmů  na  základě  dohod  o  provedení  práce  se  pojistné  na  sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění neplatí, základ daně se tudíž o pojistné nezvyšuje. U zaměstnance, na kterého 

se nevztahují tuzemské právní předpisy o pojištění, se postupuje stejně, jako kdyby se 

na něj tyto právní předpisy vztahovaly.  Z tohoto důvodu bude stejně daňově zatížen 

jako tuzemský zaměstnanec. 

V souvislosti se změnou zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti dalo Ministerstvo financí na konci roku 2010 na své 

webové stránky informaci o stanovení základu daně z příjmů zaměstnancům počínaje 

rokem 2011. Změna spočívá v prodloužení doby poskytování náhrady mzdy a odměny 

zaměstnavatelem ze 14 kalendářních dnů na prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. Nemocenské se bude poskytovat až od 22. dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. Od roku 2011 si ale zaměstnavatelé již nebudou odečítat od pojistného 

hrazeného na sociální zabezpečení polovinu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po 
32 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 143
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dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní  neschopnosti.  Kompenzací  za  novou úpravu 

může být  pro tzv.  malé  zaměstnavatele  tzv.  připojištění  v rámci  zákonného systému 

pojistného na sociální zabezpečení.  Zaměstnavatel  s průměrným počtem zaměstnanců 

do  25  se  může  přihlásit  do  zvláštního  systému  placení  nemocenského  pojištění,  ve 

kterém platí pojistné o 1 procentní bod vyšší (platí nemocenské ve výši 3,3%). Pokud 

tedy  bude  platit  dobrovolně  vyšší  pojistné,  zůstane  mu  zachována  možnost  odečtu 

poloviny náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům za prvních 21 dnů dočasné pracovní 

neschopnosti od pojistného hrazeného na sociální zabezpečení.  Tato možnost, jak již 

bylo zmíněno, se však týká jen tzv. malých zaměstnavatelů. 

Při stanovení základu daně u zaměstnance těchto malých zaměstnavatelů se za 

součást povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení pro 

daňové účely bude považovat jen pojistné vypočítané sazbou 25%. K dobrovolnému 

rozhodnutí  zaměstnavatele,  že  bude  platit  vyšší  pojistné  (26%) se  přihlížet  nebude. 

Příjem  zaměstnance  malého  zaměstnavatele  se  při  stanovení  základu  daně  bude 

zvyšovat pouze o povinné pojistné odpovídající částce vypočtené z příjmů zaměstnance 

sazbou ve výši 25%.33

2.5 Odpočty od základu daně

„Úprava základu daně z příjmů fyzických  osob je  poměrně náročná,  protože 

základ  daně se  snižuje  o  řadu odpočtů.  Až do roku 2005 se používaly  standardní  i  

nestandardní odpočty.  Od roku 2006 byly standardní odpočty nahrazeny slevami na  

dani, proto se nyní využívají jen nestandardní odpočty. Odpočty se odečítají od základu  

daně  každý  nezávisle  na  ostatních,  tj.  bez  jakéhokoliv  pořadí.  Nebo  jinak:  všechny  

odpočty  od základu daně jsou v jedné  linii  a  každý  z nich se  uplatňuje  přímo proti  

základu daně.34 

Nestandardní  odpočty  se  uplatňují  v prokázané  výši.  Význam nestandardních  

odpočtů se za léta fungování daně z příjmů fyzických osob podstatně zvýšil, vždyť jejich  

počet se od roku 1993 téměř ztrojnásobil. Na druhé straně absolutní úspora plynoucí  

z těchto odpočtů klesá se snižující se nominální sazbou daně.“35

33 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 62 - 63
34 S výjimkou daňové ztráty
35 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 157
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Nestandardní  odpočty  působí  jako  vynaložené  výdaje.  Poplatník  s větším 

příjmem má větší prostor pro rozhodnutí, co spotřebuje. Zásluhou vyšších příjmů může 

využít odpočty, zatímco poplatník s nízkými příjmy uspokojí své základní potřeby a na 

využití  odpočtů mu příjmy nezbývají.  Nestandardní  odpočty tedy působí degresivně, 

což se jeví jako nežádoucí, proto se u nich používají limity.

• Dary na veřejně prospěšné účely

Tento odpočet je upraven v § 15 odst. 1 zákona. Od základu daně lze odečíst 

hodnotu darů poskytnutých  obcím,  krajům, organizačním složkám státu,  právnickým 

osobám se sídlem na území České republiky, právnickým osobám, které jsou pořadateli 

veřejných sbírek, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, 

kultury,  školství,  na policii,  na požární  ochranu,  na podporu a  ochranu mládeže,  na 

ochranu  zvířat  a  jejich  zdraví,  na  účely  sociální,  zdravotnické  a  ekologické, 

humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, 

tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost. 

Od  základu  daně  lze  odečíst  také  hodnotu  darů  poskytnutých  fyzickým  osobám 

s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a 

zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat,  na financování 

těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou 

poživateli  invalidního  důchodu,  nebo  byly  poživateli  invalidního  důchodu  ke  dni 

přiznání starobního důchodu, nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, 

na zdravotnické prostředky (nejvýše do částky nehrazené zdravotními  pojišťovnami) 

nebo  na  rehabilitační  a  kompenzační  pomůcky  (nejvýše  do  částky  nehrazené 

příspěvkem ze státního rozpočtu) a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a 

zařazení do zaměstnání.

Ustanovení tohoto odstavce lze použít i pro dary poskytnuté právnickým nebo 

fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské 

unie, Norska nebo Islandu. Musí být zachován účel daru předpokládaný zákonem. 

U darů na veřejně prospěšné účely jsou stanoveny limity těchto darů. Minimální 

úhrn darů musí  činit  v průběhu zdaňovacího období alespoň 1 000 Kč (nebo 2% ze 

základu daně,  pokud je  to  méně  než  1 000 Kč).  Maximální  mez  je  10% v průběhu 
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zdaňovacího období. Bezpříspěvkové dárcovství krve se jako dar na zdravotnické účely 

oceňuje částkou 2 000 Kč za jeden odběr.

Podle pokynu Ministerstva financí D – 300 má dárce prokázat poskytnuté dary 

dokladem, ve kterém má být  uvedeno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, účel a 

datum darování.36 

• Úroky z úvěrů na bytové potřeby

Podle § 15 odst.  3 zákona se od základu daně odečte  částka,  která  se rovná 

úrokům zaplaceným  ve  zdaňovacím  období  z úvěru  ze  stavebního  spoření,  úrokům 

z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek, jakož i úvěru 

poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti  s úvěrem ze stavebního 

spoření nebo s hypotečním úvěrem a použitým poplatníkem na financování bytových 

potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového 

domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu prováděnou v rámci 

podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu.

„Úvěrem ze stavebního spoření je úvěr poskytnutý podle zákona č. 96/1993 Sb.,  

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se jedná o hypoteční úvěr, podle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o  

dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, hypotečním úvěrem je úvěr, jehož splacení 

včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se  

považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Nejedná se 

jen o úvěr, jehož splacení je zajištěno nemovitostí pouze na území ČR, ale o úvěr, jehož  

splacení je zajištěno nemovitostí i v zahraničí.“37 

Podle  stanoviska  Ministerstva  financí  v pokynu  D  –  300  se  za  jiné  úvěry 

poskytnuté stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření považují 

např. překlenovací úvěry. Za jiné úvěry poskytnuté v souvislosti s hypotečním úvěrem 

se považují úvěry, které jsou poskytovány na bytové potřeby, bez ohledu na to, zda jsou 

poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (předhypoteční úvěry) nebo současně, 

36 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 129
37 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 131
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nebo  následně  po  hypotečním  úvěru  (doplňkové  úvěry).  Důležité  je,  že  jsou 

poskytovány v souvislosti s hypotečním úvěrem a s bytovou potřebou.38

Bytovými potřebami se rozumí:39 

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby, 

b) koupě  pozemku  za  předpokladu,  že  na  pozemku  bude zahájena  výstavba 

bytové potřeby podle písmene a) do 4 let  od okamžiku uzavření  úvěrové 

smlouvy  nebo  koupě  pozemku  v souvislosti  s pořízením  bytové  potřeby 

uvedené v písmenu c), 

c) koupě bytového domu,  rodinného domu včetně rozestavěné  stavby těchto 

domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,

d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo 

společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo 

rodinného domu, 

e) údržba  a  změna  stavby  bytového  domu,  rodinného  domu  nebo  bytu  ve 

vlastnictví  podle  zvláštního  právního  předpisu  a  bytů  v nájmu  nebo 

v užívání, 

f) vypořádání  bezpodílového  spoluvlastnictví  manželů  nebo  vypořádání 

spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného 

se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu, 

g) úhrada  za  převod  členských  práv  a  povinností  družstva  nebo  podílu  na 

obchodní  společnosti  uskutečněná  v souvislosti  s převodem  práva  nájmu 

nebo jiného užívání bytu, 

h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových 

potřeb uvedených v písmenech a) až g). 

Účastníků úvěrové smlouvy může být a obvykle bývá více. Jsou zavázáni platit 

společně  a  nerozdílně.  Do roku 2001 se mezi  účastníky smlouvy z více  domácností 

rozděloval úhrn zaplacených úroků rovným dílem mezi jednotlivé domácnosti. Do roku 

2001 se uplatňovalo pravidlo, že úroky může uplatnit buď jeden z účastníků smlouvy, 

38 tamtéž
39 § 15 odst. 3 zákona
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nebo zletilí účastníci rovným dílem. Úhrnná částka úroků odčitatelných od základu daně 

ze všech úvěrů u poplatníků z téže domácnosti je limitována částkou 300 000 Kč ročně 

(tj. 25 000 Kč měsíčně). Pokud tedy poplatníci splácí úvěr jen po část roku, odečítají 

1/12 za každý měsíc.40 

V § 15 odst. 4 zákona je stanoveno, že základ daně v případech bytové výstavby 

dle § 15 odst. 3 písm. a) až c) a e) může být snížen jen za předpokladu, že poplatník po 

celou  dobu zdaňovacího  období  předmět  bytové  výstavby uvedený v písm.  a)  až  c) 

vlastnil a že předmět bytové výstavby uvedený v písm. a) až c) a e) užíval k trvalému 

bydlení  nebo  trvalému  bydlení  manžela,  potomků,  rodičů  nebo  prarodičů  jednoho 

z manželů a v případě výstavby,  změny stavby nebo koupi rozestavěné stavby užíval 

předmět bytové potřeby k trvalému bydlení nebo trvalému bydlení manžela, potomků, 

rodičů nebo prarodičů jednoho z manželů po splnění povinností stanovených zvláštním 

právním předpisem pro užívání staveb. V roce nabytí vlastnictví stačí, pokud poplatník 

vlastnil předmět bytové výstavby ke konci zdaňovacího období. 

Od  roku  2011  je  v zákoně  stanoveno41,  že  u  předmětu  bytové  výstavby 

uvedeného v odstavci 3 písm. b), u něhož nebude zahájena výstavba bytové potřeby do 

4 let od uzavření úvěrové smlouvy, nárok na uplatnění odpočtu zaniká. Částky, které 

uplatnil  dříve,  jsou  příjmem  podle  §  10  ve  zdaňovacím  období,  v  němž  k této 

skutečnosti došlo.

Ve stejném odstavci je také stanoveno, že o předmět bytové potřeby uvedený 

v odstavci 3 písm. d), f), g), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, 

kdy  poplatník  uvedenou  bytovou  potřebu  užíval  ke  svému  trvalému  bydlení  nebo 

k trvalému bydlení manžela, potomků, rodičů nebo prarodičů jednoho z manželů. 

40 Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: Anag, 

2011, str. 50
41 § 15 odst. 4
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• Příspěvky na penzijní připojištění

„Penzijní připojištění se státním příspěvkem upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o  

penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů. Penzijním  

připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků  

od  účastníků  penzijního  připojištění  (dále  jen  „účastník“)  a  státu  poskytnutých  ve  

prospěch  účastníků,  nakládání  s těmito  prostředky  a  vyplácení  dávek  penzijního 

připojištění. Účast na penzijním připojištění je dobrovolná. Z penzijního připojištění se 

poskytují tyto dávky: 

a) penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky, a jde-li  

o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po dobu stanovenou penzijním  

plánem,

b) jednorázové vyrovnání,

c) odbytné.“42

 Podle § 15 odst. 5 zákona lze od základu daně ve zdaňovacím období odečíst 

příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho

a) penzijní  připojištění  se  státním  příspěvkem  podle  smlouvy  o  penzijním 

připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 

fondem,  částka,  kterou  lze  takto  odečíst,  se  rovná  úhrnu  příspěvků 

zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem 

na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč, nebo

b) penzijní  pojištění  podle  smlouvy  o  penzijním  pojištění  uzavřené  mezi 

poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané 

účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za 

podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 

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

částka,  kterou  lze  takto  odečíst  se  rovná  úhrnu  příspěvků  zaplacených 

poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. 

42 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 139
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Stejný  odstavec  také  ustanovuje,  že  pokud  poplatníkovi  jeho  penzijní 

připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění zaniklo bez nároku na penzi, 

jednorázové vyrovnání, nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a poplatníkovi 

bylo současně vyplaceno odbytné, nebo jiné plnění související se zánikem penzijního 

pojištění,  nárok  na  odpočet  zaniká  a  částky,  o  které  byl  poplatníkovi  z důvodu 

zaplacených  příspěvků na penzijní  připojištění  se státním příspěvkem,  nebo penzijní 

pojištění  základ  daně snížen,  budou příjmem podle §  10 ve zdaňovacím období,  ve 

kterém k této skutečnosti došlo. 

• Pojistné na soukromé životní pojištění

Odpočet  pojistného na soukromé životní  pojištění  je  upraven v § 15 odst.  6 

zákona.  Od  základu  daně  lze  za  zdaňovací  období  odečíst  poplatníkem  zaplacené 

pojistné  ve  zdaňovacím  období  na  jeho  soukromé  životní  pojištění  podle  pojistné 

smlouvy uzavřené mezi  poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a 

pojišťovnou,  která  je  oprávněna  provozovat  pojišťovací  činnost  na  území  České 

republiky  podle  zvláštního  právního  předpisu,  nebo  jinou  pojišťovnou  usazenou  na 

území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

Tento  odpočet  lze  uplatnit  za  předpokladu,  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.  U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro 

případ dožití  lze odpočet uplatnit  navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně 

sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně 

má  sjednanou  pojistnou  částku  alespoň  40 000  Kč  a  u  pojistné  smlouvy  s pevně 

sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou na 15 let má sjednanou 

pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. 

U důchodového pojištění se dle zákona za sjednanou pojistnou částku považuje 

odpovídající  jednorázové  plnění  při  dožití.  Pokud  se  jedná  o  jednorázové  pojistné, 

zaplacené  pojistné  se  poměrně  rozpočítá  na  zdaňovací  období  podle  délky  trvání 

pojištění s přesností na dny. Také u tohoto odpočtu je stanoven limit. Maximálně lze za 

zdaňovací období odečíst 12 000 Kč v úhrnu, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno 

více smluv s více pojišťovnami. 
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Poslední  věta  zmiňovaného  odstavce  stanovuje  sankce,  které  poplatníka 

postihnout při nedodržení stanovených podmínek. Pokud poplatník nedodrží podmínky 

z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na odpočet 

zaniká a částky,  o které byl  poplatníkovi  v příslušných letech z důvodu zaplaceného 

pojistného základ daně snížen, budou příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve 

kterém  k této  skutečnosti  došlo.  Toto  ustanovení  má  výjimku.  Nárok  na  odpočet 

nezaniká  a  zaplacené  pojistné  nebude příjmem dle  §  10,  pokud u pojistné smlouvy 

nebude  vyplaceno  pojistné  plnění  nebo  odbytné  a  zároveň  rezerva  nebo  kapitálová 

hodnota pojištění  bude převedena na novou smlouvu soukromého pojištění  splňující 

podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně. 

• Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace

Od  základu  daně  lze  odečíst  zaplacené  členské  příspěvky  zaplacené  ve 

zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci,  která obhajuje 

hospodářské a sociální  zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním 

předpisem. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních požitků,  s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní  sazby daně. 

Maximálně lze však odečíst 3 000 Kč za zdaňovací období.43

• Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělávání  podle  zákona o ověřování  a  uznávání  výsledků dalšího 

vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj 

podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který 

je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u 

poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.44

„V  daném  případě  se  musí  jednat  o  úhradu  za  zkoušky  v rámci  dalšího 

vzdělávání v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. Pokud se o takové zkoušky nejedná,  

poplatník si odpočet uplatnit nemůže. Seznam míst, kde mohou poplatníci přezkoušení  

podstoupit a co musí zájemci o osvědčení stvrzující vykonání zkoušky znát, je možno 

najít  na  internetových  stránkách  Národní  soustavy  kvalifikací.  Národní  soustavou  

43 § 15 odst. 7 zákona
44 § 15 odst. 8 zákona
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kvalifikací  je  veřejně  přístupný  registr  kvalifikací  potvrzovaných,  rozlišovaných  a 

uznávaných  na  území  ČR,  který  vznikl  v souladu  se  zákonem  o  uznávání  výsledků  

dalšího vzdělávání.“45

Nestandardní odpočty lze uplatnit pouze tehdy, pokud má poplatník dostatečně 

vysoký základ daně. Pokud má poplatník základ daně nízký, odpočty uplatnit nemůže a 

ty mu propadají. Jediný případ, kdy lze nárok přenést do dalších zdaňovacích období, je 

u daňové ztráty. O daňovou ztrátu je však možno snížit pouze souhrn dílčích základů 

daně  s výjimkou dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a 

funkčních požitků.46   

2.6 Sazba daně

Zákon v § 16 stanovuje, že daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část 

základu  daně  podle  §  15  a  o  odčitatelné  položky  od  základu  daně  podle  §  34 

zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%. 

Tato lineární sazba je uplatňována od roku 2008, do té doby byla sazba daně 

klouzavě progresivní. 

2.7 Slevy na dani

„Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny standardní  

odpočty od základu daně. Uplatnění sociálních standardních slev na dani se váže na  

splnění  zákonem  uvedených  podmínek  a  prokázání  stanovených  skutečností  

předepsaným  způsobem.  Tyto  slevy  mají  sociální  funkci  a  přispívají  k optimální  

redistribuci důchodů, jejich cílem je zohlednit nejen sociální postavení poplatníka, ale  

částečně i celé domácnosti. Standardní slevy se od roku 2008 souběžně se zavedením 

lineární  nominální  sazby  daně  významně  zvýšily.  Důvod  je  jednoduchý.  Po  zrušení  

progresivní  nominální  sazby47 bylo  třeba,  aby  jiný  prvek  konstrukce  daně  z příjmů 

fyzických  osob převzal  roli  v zajištění  progresivity  daně.  Toho se ujaly  právě  velmi  

45 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 144
46 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 162
47 A po výrazném zvýšení základu daně, zejména u příjmů ze závislé činnosti
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vysoké standardní slevy na dani.  Díky nim minimálně prvních 165 000 Kč48 základu 

daně nebude zdaněno. To je impulz k zajištění progresivity daně.“49,50

Slevy na dani jsou upraveny v § 35 zákona. Existuje několik slev na dani.

• Sleva na poplatníka

Základní slevu může uplatnit každý poplatník. Celoroční sleva na poplatníka je 

upravena v § 35ba odst. 1 písm. a) a činí 23 640 Kč (1 970 Kč měsíčně). Od roku 2008 

může tuto slevu uplatnit také důchodce, bez ohledu na výši důchodu51. Od 1. ledna 2012 

se sleva zvýší na 24 840 Kč.  

• Sleva na manželku

Sleva na manželku je upravena v § 35ba odst. 1 písm. b) a činí 24 840 Kč. Tuto 

slevu může uplatnit poplatník, který žije s manželkou (manželem) v domácnosti, pokud 

nemá  vlastní  příjem  přesahující  za  zdaňovací  období  68 000  Kč.  Je-li  manželka 

(manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (jedná se o zvlášť těžké 

postižení  s potřebou  průvodce)  –  průkazu  ZTP/P,  zvyšuje  se  částka  24 840  Kč  na 

dvojnásobek.  

Do vlastních příjmů manželky (manžela) se dle zákona nezahrnují dávky státní 

sociální  podpory,  dávky sociální  péče,  dávky pomoci  v hmotné  nouzi,  příspěvek na 

péči, sociální  služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření 

a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a 

příjme plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek 

na péči, který je od daně osvobozen podle § 4. Naopak se přihlíží ke hrubému příjmu, 

nemocenským dávkám, důchodu, mateřským dávkám a dávkám v nezaměstnanosti. 

„Právě sleva na manžela (manželku) se od roku 2008 zvýšila nejvíce. Politické  

zdůvodnění  je  v tom,  že  by  její  výše  měla  kompenzovat  zrušení  společného  zdanění 

manželů, které po přechodu na lineární nominální sazbu daně pozbylo smysl. S tím lze  

48 Pro rok 2011 minimálně prvních 157 000 Kč
49 Díky maximálnímu vyměřovacímu základu sociálního pojistného je ale u zaměstnanců daň z příjmů 

fyzických osob u velmi vysokých příjmů degresivní. 
50 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 164 - 166
51 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 309
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ovšem  souhlasit  jen  u  manželství,  která  žijí  z jednoho  příjmu.  Kompenzace  je  

samozřejmě zcela neúčinná tam, kde manželé mají  každý svůj příjem, ale v nestejné  

výši. Na druhé straně vysoká sleva na dani přijde vhod i manželům bez nezaopatřených  

dětí, neboť pro ty společné zdanění nebylo určeno.“52

Poslední  věta  daného odstavce  stanoví,  že  u  manželů,  kteří  mají  majetek  ve 

společném  jmění  manželů,  se  do  vlastního  příjmu  manželky  (manžela)  nezahrnuje 

příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za 

příjem druhého z manželů.

V případě,  že  rodiče  nežijí  spolu,  soud  stanoví  vyživovací  povinnosti.  Toto 

výživné je určeno dítěti a do příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Do příjmu se 

naopak  započítávají  částky,  které  jsou  přijaty  nad  rámec  soudem  stanoveného 

výživného. 

V roce  2008  došlo  k výraznému  zvýšení  slevy  na  manželku  (manžela).53 

Důvodem  bylo,  že  osoby,  které  pobíraly  peněžitou  pomoc  v mateřství,  byly  velice 

znevýhodněny. Peněžitá pomoc v mateřství je sice osvobozena od daně z příjmů, ale pro 

účely slevy na  dani  se  do  příjmů  manželky  (manžela)  započítává.  Tato  suma často 

převyšovala povolený příjem manželky (manžela) a slevu nebylo možné uplatnit.54 

• Sleva na invaliditu

Sleva  na  invaliditu  poplatníka  je  upravena  v  §  35ba  odst.  1  písm.  c)  až  e). 

Pobírá-li  poplatník invalidní  důchod pro invaliditu  1.  nebo 2.  stupně z důchodového 

pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na 

výplatu  částečného  invalidního  a  starobního  důchodu  činí  sleva  2 520  Kč  (210  Kč 

měsíčně).

Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo jiný důchod 

z důchodového pojištění činí sleva na dani 5 040 Kč (420 Kč měsíčně). U poplatníka 

musí být jednou z podmínek přiznání, že je invalidní ve 3. stupni. Zanikl-li nárok na 

invalidní  důchod  pro  invaliditu  3.  stupně  z důvodu  souběhu  nároku  na  výplatu 

invalidního důchodu a starobního důchodu, nebo je poplatník invalidní  ve 3. stupni, 

52 Vančurová A., Láchová L. Daňový systém 2010. Praha: 1. VOX a.s., 2010, str. 167
53 Z 38 040 Kč na 68 000 Kč. 
54 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 310 - 311

43



avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není 

invalidní ve 3. stupni.

Je-li  poplatník držitelem průkazu ZTP/P činí  sleva na dani 16 140 Kč (1 345 

Kč). „Tato sleva se uplatní i v případě, že poplatník nepobírá invalidní důchod. Pokud 

poplatník  ještě  pobírá částečný  nebo plný  invalidní  důchod,  uplatní  i  výše  uvedené  

slevy. Slevy se v tomto případě kumulují.“55  

• Sleva pro studenta

Sleva pro studenta je upravena v § 35ba odst. 1 písm. f) a činí 4 020 Kč. Uplatní 

se u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem 

nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční 

formy  studia  v doktorském  studijním  programu,  který  poskytuje  vysokoškolské 

vzdělání až do dovršení věku 28 let.  Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání 

studiem  nebo  předepsaným  výcvikem  se  rozumí  doba  uvedená  podle  zvláštních 

právních předpisů pro účely státní sociální podpory. 

Podle § 35ba odst. 3 může poplatník uplatnit výše uvedené slevy o 1/12 za každý 

měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.56 

• Sleva na dítě

Sleva na dítě  je upravena v § 35c a činí  11 604 Kč. Daňové zvýhodnění  na 

vyživované dítě může poplatník uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo 

slevy na dani a daňového bonusu. Poplatník, který nevyživuje dítě po celý rok, může 

uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 967 Kč za každý měsíc, ve kterém byly splněny 

podmínky pro uplatnění na jeho počátku. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, 

ve kterém se dítě narodilo, nebo se začíná soustavně připravovat na budoucí povolání, 

anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnutí orgánu. Daňové zvýhodnění závisí pouze na skutečném vyživování 

a na bydlení ve společné domácnosti. 

55 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 312
56 Toto ustanovení se netýká, jak je zřejmé, slevy na poplatníka. 
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Slevu na dani  může  poplatník  uplatnit  až  do výše  své daňové povinnosti  za 

příslušné zdaňovací období. Slevu lze uplatnit až do nuly a navíc je-li nárok poplatníka 

na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. 

Daňový bonus lze poplatníkovi vyplatit, pokud činí alespoň 100 Kč, maximálně do výše 

52 200 Kč ročně. Podmínkou je, že poplatník měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 

6,  7,  8  nebo  9  alespoň  ve  výši  šestinásobku  minimální  mzdy  pro  daný  rok.57 U 

poplatníka, který má příjmy pouze z pronájmu, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do 

těchto příjmů se nezahrnují příjmy osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby. Pokud dané podmínky poplatník nesplní, nemá nárok na daňový 

bonus, ale má nárok jen na slevu na dani. 

Za vyživované dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojené, 

dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnouče, pokud jeho 

rodiče  nemají  příjmy,  z nichž  by  mohli  daňové  zvýhodnění  uplatnit,  pokud  je  buď 

nezletilým dítětem, nebo zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá 

invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání 

(dle zákona o státní  sociální  podpoře), 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. 

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost není pro uplatnění daňového zvýhodnění 

relevantní.  Pokud  je  dítě  držitelem  průkazu  ZTP/P,  zvyšuje  se  částka  daňového 

zvýhodnění  na  dvojnásobek,  ale  i  pro  tento  případ  platí  maximální  výše  daňového 

bonusu ve výši 52 200 Kč. 

Vyživuje-li  dítě  více  poplatníků  v domácnosti,  může  daňové  zvýhodnění  ve 

zdaňovacím období či v tomtéž kalendářním měsíci uplatnit jen jeden z nich. 

Dítě  může  být  současně manželem i  nezaopatřeným dítětem.  Pokud dítě  žije 

v domácnosti se svým manželem (manželkou), může manžel (manželka) uplatnit slevu 

na manžela.  Nemá-li manžel (manželka) příjmy,  z nichž by tuto slevu mohl uplatnit, 

57 Pro rok 2011 tedy alespoň ve výši 48 000 Kč
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může  uplatnit  slevu  na  dítě  rodič,  musí  být  ale  splněna  podmínka  života  v jedné 

domácnosti.58 

58 Zákon o daních z příjmů, úplné znění s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2011, str. 314 - 316
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3.  Možné  změny  zdanění  příjmů  fyzických  osob  ze 

závislé činnosti a funkčních požitků

3.1 Daňová reforma59

V březnu  letošního  roku  představilo  ministerstvo  financí  III.  pilíř  daňové 

reformy,  který se  týká  přímých  daní  a  odvodů.  Tento  pilíř  následuje  po fungujícím 

procesním pilíři  (daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři  (jedno výběrní 

místo). První fáze reformy nabude účinnosti k 1. 1. 2013. 

Cílem  daňové  reformy  je  zjednodušit  systém,  vytvořit  rovné  podmínky  pro 

všechny, mírně snížit přímou daňovou zátěž, snížit administrativní náklady poplatníka a 

státu  a  vytvořit  dlouhodobou stabilitu  v oblasti  přímých  daní.  Zjednodušení  systému 

zahrnuje zjednodušení legislativy (přehledné a srozumitelné zákony, zákony založené 

na zásadách,  principech a obecných pravidlech)  a zjednodušení správy daní (daňový 

řád, jedno výběrní místo, sjednocení vyměřovacích základů daně z příjmů a pojistného, 

klientský  přístup  k poplatníkům,  centralizace  a  elektronizace  procesů  při  vytváření 

efektivní organizace výběru daní a odvodů). Následující text bude zaměřen na třetí pilíř 

reformy. 

Reforma  především  nahrazuje  současný  zákon  o  daních  z příjmů  novým 

zákonem. Současný zákon vznikl v roce 1992 a byl mnohokrát novelizován, proto se 

jeho  text  stal  značně  nepřehledným.  Nový  zákon  bude  lépe  strukturován  a  bude 

důsledně  oddělovat  ustanovení  o  fyzických  a  právnických  osobách  a  ustanovení  o 

osobách podnikajících a nepodnikajících. Zdanění příjmů fyzických i právnických osob 

se  ponechá  v jedné  normě, neboť  řešení  zdanění příjmů  v jedné  normě  lépe  zajistí 

terminologickou provázanost a vyloučí duplicity, které by se určitě vyskytly v případě, 

že  by  problematika  byla  řešena  zákony  dvěma.  Existují  rozdíly  mezi  zdaněním 

fyzických  osob,  které  nevedou  účetnictví,  a  zdaněním právnických  osob,  zdaněním 

právnických osob a fyzických osob, které vedou účetnictví. Obsahuje řadu společných 

prvků (stanovení základu daně, odečitatelné položky, vyloučení dvojího zdanění atd.). 

V úvahu bylo nutné vzít i skutečnost, že poměrně rozsáhlou částí nové právní úpravy 

budou procesní ustanovení dotýkající se institutu plátce daně, který je společný jak pro 

59 Ministerstvo financí
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okruh fyzických, tak i právnických osob zajišťujících vybírání a placení záloh na daň a 

daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

Hlavní zásady budou formulovány v úvodní části zákona spolu s účelem zákona. 

Jejich  funkcí  bude  vytvoření  stabilního  právního  prostředí  a  zamezení  účelovému 

uplatňování zákona. Zásady též zamezí zneužívání a obcházení jeho ustanovení.

Pravidla  pro  výpočet  daně  z příjmů,  sociálního  pojistného  a  zdravotního 

pojistného jsou do značné  míry  podobná.  Existující  odchylky ale  stanovení  správné 

výše komplikují. Reforma předpokládá vytvoření jednoho výběrního místa a jednotný 

základ  pro  všechny  tři  platby.  Navrženo  je  i  zrušení  sociálního  pojistného  a  jeho 

nahrazení daní z příjmů, musela by ovšem mít výrazně vyšší sazbu než dnes. Tato sazba 

by pak byla degresivní, aby zůstal zachován efekt stropů pojistného.

3.1.1 Navržené změny

Změny,  které ministerstvo financí připravilo,  jsou uvedeny v návrhu věcného 

záměru zákona o daních z příjmů. 

Úvodní  ustanovení  bude  součástí  první  části  zákona  „Obecná  ustanovení“, 

vymezí osobní a věcnou působnost zákona, definuje základní pojmy, základní zásady 

zákona o daních z příjmů a základní principy pro vznik povinnosti platit  daň. V této 

části  zákona budou definovány klíčové pojmy,  které jsou společné pro daň z příjmů 

fyzických  i  právnických  osob,  se  kterými  zákon  dále  pracuje  a  jejichž  obsah  není 

jednoznačně  vymezen  zvláštními  právními  předpisy  nebo je  třeba  stanovit  speciální 

definici  pro  účely  zákona  o  daních  z příjmů.  Konkrétní  podrobnosti  pro  stanovení 

základu daně, výpočet daně a související daňové povinnosti budou rozvedeny v částech 

„Společná  ustanovení“,  „Daň  z příjmů  fyzických  osob“,  „Daň  z příjmů  právnických 

osob“,  „Daň vybíraná  srážkou“,  „Zvláštní  ustanovení  pro vybírání  daně  z příjmů“ a 

„Zvláštní  ustanovení  pro poplatníky s omezenou daňovou povinností  na území  ČR“. 

Další samostatnou část vytvoří ustanovení k tvorbě rezerv a opravných položek.

Mezi základními zásady budou patřit zejména:

•  Zákon o daních z příjmů se použije pouze, pokud účinná mezinárodní 

smlouva, jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
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•  Vyhýbání  se  daňové  povinnosti  je  zakázáno.  Správce  daně  upraví 

základ  daně,  pokud  zjistí,  že  právní  úkon  nebo  právní  vztah  byl 

proveden výhradně nebo převážně za účelem snížení základu daně nebo 

daňové povinnosti nebo zvýšení daňové ztráty a že pro zkoumaný právní 

úkon  neexistují  řádné  ekonomické  důvody  (jiné  než  snížení  daňové 

povinnosti).

•  Dojde-li mezi spojenými osobami k ujednání, které se liší od podmínek 

sjednaných  v běžných  obchodních  vztazích  obdobného  charakteru,  a 

poplatník  nedoloží  tyto  odchylky,  správce  daně  může  upravit  základ 

daně odpovídajícím způsobem,  jako by daný vztah byl  uzavřen mezi 

nezávislými osobami.

•  Při zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zákona 

o účetnictví  nebo z evidence vedené podle zákona o daních z příjmů, 

pokud však nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.

Poplatníky daně z příjmů budou všechny fyzické  a  právnické  osoby a  budou 

nadále rozděleny na daňové rezidenty a nerezidenty. 

Předmětem  daně  budou  veškeré  příjmy,  budou  to  i  nadále  příjmy  z veškeré 

činnosti  a  z nakládání  s veškerým majetkem.  Bude zrušena  daň  darovací  a  dědická. 

Veškeré  příjmy  získané  darováním  a  zděděním  (kromě  osvobozených)  budou 

předmětem daně z příjmů.  Tento záměr znamená oproti  nynějšímu stavu univerzální 

změnu u právnických osob.  Zdaněním darů u právnických osob bude sjednocen režim 

se  zdaněním  darů  u  fyzických  osob  –  podnikatelů  s tím,  že  specifika  neziskových 

organizací (občanská sdružení, církve atd.) budou případně osvobozena darů od daně 

z příjmů (v části daň z příjmů právnických osob), což zachová kontinuitu zdanění darů 

podle stávající úpravy.

U fyzických osob jsou dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo 

s ekonomickou činností již nyní předmětem daně z příjmů. Podle nové úpravy budou 

tedy i ostatní dary a dědění, obdobně jako u právnických osob, zahrnuty do předmětu 

daně  z příjmů.  Zůstane  zohledněno  osvobození  I.  a  II.  skupiny  s výjimkou  darů 

souvisejících s výkonem závislé činnosti či s podnikatelskou činností. 
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Dary a dědictví budou do předmětu daně z příjmů fyzických osob zahrnuty, jen 

pokud  budou  zároveň  zrušeny  daně  dědická  a  darovací.  Pokud  budou  tyto  zákony 

zrušeny až později,  změna  neproběhne ihned a  nový zákon o daních  z příjmů bude 

novelizován. 

Předmětem  daně  i  nadále  nebudou  úvěry  a  půjčky,  příjmy  z  rozšíření  nebo 

zúžení  společného  jmění  manželů  a  příjem  z vypořádání  spoluvlastníků  rozdělením 

majetku podle velikosti. 

Osvobození příjmů bude rozděleno na obecné, tj. bez ohledu na skutečnost, zda 

a  jak poplatník činnost  vykonává,  a dále  na zvláštní,  týkající  se  jednotlivých druhů 

příjmů.  Osvobození  veškerých  příjmů,  tj.  jak obecné,  tak  i  osvobození  jednotlivých 

druhů příjmů, upraveno ve společném ustanovení. Osvobozeny budou také příjmy, které 

jsou  užitečné  pro  společnost  (např.  peněžní  pomoc  obětem  trestné  činnosti). 

Osvobozeny zůstanou také příjmy z prodeje movitého majetku i s nynějšími výjimkami. 

Osvobozeny  nebudou  příjmy  z prodeje  uměleckých  děl  a  sbírek.  Příjmy  z prodeje 

nemovitého  majetku  budou  osvobozeny  pouze  za  předpokladu,  že  budou  sloužit 

k bydlení poplatníka, v případech, které nebudou osvobozeny, bude zohledněn růst cen 

a daň z převodu nemovitostí.

Vymezení příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků bude v podstatě stejné. 

Cílem je zahrnout všechny případy, kdy se fyzická osoba chová jako zaměstnanec. Za 

příjmy ze závislé činnosti budou nově prohlášeny i příjmy profesionálních sportovců 

z kolektivních sportů a úroky plynoucí zaměstnancům od zaměstnavatele.

V rámci  snahy  o  zjednodušení  stanovení  základu  daně  u  zaměstnanců  bude 

zrušena  superhrubá  mzda.  Existují  totiž  rozdíly  mezi  tuzemským  a  zahraničním 

pojištěním  (pro  české  občany,  kteří  pracují  v jiném  státě).  Příjmů  osvobozených  u 

zaměstnance od daně bude méně. Z příjmů podle § 4 zákona bude zrušeno osvobození 

plnění  poskytovaných  ozbrojenými  silami  vojákům  a  žákům  vojenských  škol, 

osvobození  kázeňských  odměn  poskytovaných  příslušníkům  ozbrojených  sil  a 

bezpečnostních sborů, od příštího roku nabude účinnost zákon, ve kterém je zrušeno 

osvobození  přídavků  na  bydlení  u  vojáků  z  povolání60,  dále  osvobození  příjmů 

60 Zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
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použitých  na uspokojení  bytových potřeb,  osvobození  úrokových příjmů z dluhopisů 

vydávaných  v zahraničí  poplatníky  se  sídlem  v České  republice  nebo  Českou 

republikou,  osvobození  příjmů  nabyvatele  nemovitosti  v souvislosti  se  vzájemným 

vypořádáním prostředků podle zákona o vlastnictví bytů, osvobození příjmů plynoucího 

ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny, osvobození příjmů plynoucích ve 

formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady.

U příjmů osvobozených podle § 6 dojde také k několika změnám. Bude zrušeno 

osvobození  hodnoty  stravování  poskytovaného  jako  nepeněžní  plnění.  Problematika 

benefitů  bude  řešena  slevou  na  dani  pro  zaměstnance.  Stejně  bude  vyřešena  i 

problematika  osvobození  zvýhodnění  poskytovaných  zaměstnavatelem  provozujícím 

veřejnou  dopravu  svým  zaměstnancům  a  problematika  osvobození  hodnoty 

přechodného  ubytování  nejde-li  o  ubytování  při  pracovní  cestě  poskytované  jako 

nepeněžní  plnění.  Dále  bude  zrušeno  osvobození  peněžního  plnění  za  výstrojní  a 

proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů a také osvobození 

náhrady  za  ztrátu  na  služebním  příjmu  poskytované  příslušníkům  poskytované 

příslušníkům bezpečnostních sborů, osvobození mzdového vyrovnání  ve výši  rozdílu 

mezi  dávkami  nemocenského  pojištění,  osvobození  náhrady  za  ztrátu  na  důchodu 

přiznaném před 1. 1. 1989, osvobození peněžního zvýhodnění plynoucího v souvislosti 

s poskytováním bezúročných  půjček  nebo  půjček  s úrokem nižším,  dále  osvobození 

zvláštního  příplatku  poskytovaného  v cizí  měně  příslušníkům  ozbrojených  sil  a 

bezpečnostních sborů a nakonec osvobození odstupného pracovníkům v hornictví.

Z odpočtů od základu daně budou zrušeny  zaplacené členské příspěvky člena 

odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Dále 

bude upraven limit odpočtu úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. 

Podle stávající úpravy lze odečíst od základu daně úroky ze všech úvěrů u poplatníků 

z téže domácnosti maximálně ve výši 300 000 Kč ročně. Původní záměr ministerstva 

financí  byl  snížit  tento  limit  u  smluv  již  uzavřených  nebo  uzavřených  do  konce 

letošního roku na částku 150 000 Kč ročně a u smluv uzavřených od 1. 1.2012 tento 

odpočet zrušit. Vzhledem k odporu proti tomuto zrušení je současný záměr ministerstva 

(podle vyjádření ministra financí) snížit odpočet na maximální částku 80 000 Kč ročně, 
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ale nezrušit ho.61  U darů na veřejně prospěšné účely se má zvýšit maximální mez z 10% 

základu daně na 15% za zdaňovací období.

Sazba daně z příjmů fyzických osob se zvýší na 19% z hrubé mzdy. Sazba se 

může zvýšit z důvodu zrušení superhrubé mzdy. 

Základní  sleva  na  poplatníka  bude  ve  výši  24 840  Kč  a  bude  poskytována 

poplatníkům s příjmy do 4 násobku průměrné mzdy. Sleva na dítě se zvýší o 1 800 Kč a 

maximální  výše  daňového  bonusu z částky  52 200  Kč na  60 300 Kč.  Ostatní  slevy 

zůstanou nezměněny.   Bude zavedena  paušální  roční  sleva  na  zaměstnance  ve  výši 

3 000 Kč. Tato sleva má zohledňovat  výdaje na dosažení příjmů,  ale především má 

kompenzovat rušení tzv. zaměstnaneckých benefitů. 

61 Ekonomika.idnes
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3.1.2 Dopady daňové reformy

Nyní na několika příkladech znázorním dopady daňové reformy na zaměstnance. 

První příklad bude pro nízko a středně příjmového poplatníka bez dětí:

Dnes62 Po reformě63 Dnes Po reformě
Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 560 Kč 3 300 Kč 3 900 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 445 Kč 0 Kč 4 060 Kč 3 380 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 0 Kč 40 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 10 235 Kč 10 440 Kč 22 640 Kč 22 720 Kč
Rozdíl           205 Kč                         80 Kč

Další příklad bude pro vysoko příjmové poplatníky bez dětí (výpočet je stejný 

jako v předchozím příkladě):

Dnes Po reformě Dnes Po reformě
Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 7 800 Kč 13 200 Kč 15 600 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 10 090 Kč 9 080 Kč 22 150 Kč 20 480 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 43 310 Kč 43 120 Kč 84 650 Kč 83 920 Kč
Rozdíl - 190 Kč - 730 Kč

62 Dnes  se  daňová  povinnost  vypočítává  ze  superhrubé  mzdy,  která  zahrnuje  pojistné  hrazené 

zaměstnavatelem (hradí  34% = 12 000 x 0.34 = 4 080 – zaokrouhleno na sta nahoru).  Ze základu se 

vypočte základní částka daně (16 100 x 0.15 = 2 415), odečte se měsíční sleva na poplatníka 1 970 Kč a 

vznikne záloha na daň. Od hrubého příjmu se odečte pojistné hrazené zaměstnancem (11%) a záloha na 

daň a získá se čistý příjem. 
63   Vzhledem ke zrušení superhrubé mzdy bude základ daně stejný jako hrubý příjem. Ze základu daně se 

vypočítá základní částka daně (12 000 x 0.9 = 2280), odečte se sleva na poplatníka 2 070 Kč a sleva na 

výdaje na dosažení příjmů 250 Kč (3 000/12), nevyčerpají se všechny slevy, zbude 40 Kč a záloha se 

platit nebude. Od hrubého příjmu se odečte tudíž jen pojistné hrazené zaměstnancem (13%).
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V následujících  příkladech  zůstanou  tytéž  příjmy,  poplatník  ovšem  bude 

uplatňovat slevu na jedno nezaopatřené dítě:

Dnes Po reformě Dnes Po reformě
Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 560 Kč 3 300 Kč 3 900 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 0 Kč 0 Kč 3 093 Kč 2 263 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 522 Kč 1 117 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 11 202 Kč 11 557 Kč 23 607 Kč 23 837 Kč
Rozdíl           355 Kč           230 Kč

Dnes Po reformě Dnes Po reformě
Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 7 800 Kč 13 200 Kč 15 600 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 9 123 Kč 7 963 Kč 21 183 Kč 19 363 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 44 277 Kč 44 237 Kč 85 617 Kč 85 037 Kč
Rozdíl - 40 Kč - 580 Kč
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Závěrečné příklady se budou týkat poplatníků se týmiž příjmy, ale uplatňujícími 

slevu na dvě nezaopatřené děti: 

Dnes Po reformě Dnes Po reformě
Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 560 Kč 3 300 Kč 3 900 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 0 Kč 0 Kč 2 126 Kč 1 146 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 1 489 Kč 2 234 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 12 169 Kč 12 674 Kč 24 574 Kč 24 954 Kč 
Rozdíl           505 Kč           380 Kč

Dnes Po reformě Dnes Po reformě
Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 7 800 Kč 13 200 Kč 15 600 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 8 156 Kč 6 846 Kč 20 216 Kč 18 246 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 2 320 Kč 1 970 Kč 2 320 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 45 244 Kč 45 354 Kč 86 584 Kč 86 154 Kč
Rozdíl           110 Kč - 430 Kč

3.2 Koncept opoziční politické strany64

Česká strana sociálně demokratická se problematikou daní z příjmů fyzických 

osob  zabývá  v několika  svých  dokumentech.  V dlouhodobém  programu  strany  je 

uvedeno, že klíčovým nástrojem politiky této strany je progresivně koncipovaná daň z 

příjmů fyzických osob. Progresivní zdanění je prověřeným nástrojem, jak stabilizovat 

ekonomiku z makroekonomického i ze sociálního hlediska. Progresivní zdanění nejen 

vyjadřuje  solidaritu,  ale  také  nižším  zdaněním  zvyšuje  motivaci  k  práci  příjmově 

slabších skupin pracovníků, které jsou nejvíce ohroženy nezaměstnaností. Česká strana 

sociálně  demokratická  nechce  zvyšovat  daně  z příjmu,  naopak  chce  snížit  daň 

ekonomicky aktivních fyzických osob, aby posílila zaměstnanost a omezila riziko pasti 

chudoby, jež strana spatřuje v dlouhodobé závislosti jednotlivců a rodin na sociálních 

dávkách. Podporuje, aby odpočitatelné položky byly nahrazeny slevou na dani.

64 Česká strana sociálně demokratická
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Sociální demokracie nesouhlasí se systémem rovné daně, považuje ji za hluboce 

nespravedlivou,  a  tudíž  odporující  zásadě  sociální  spravedlnosti,  na  níž  sociální 

demokracie vznikla. 

Ve  střednědobém programu  strany je  stanoveno,  že  strana  pokládá  za  nutné 

systém daňových zákonů zjednodušit a učinit přehlednějším, v tomto ohledu se shoduje 

s návrhem daňové  reformy  pravicových  stran.  Za  základní  koncepční  směr  sociální 

demokracie považuje posílení váhy přímých daní oproti nepřímým daním. Za správné 

považují,  aby  v  systému  daní  existoval  i  nadále  prvek solidarity.  Navrhují  proto 

prohloubení  progrese  zdanění  příjmů  fyzických  osob  (včetně  možnosti  společného 

zdanění příjmů manželů). Požadují také daňově zohlednit rodičovství.

Ve  volebním  programu  sociální  demokracie  při  posledních  volbách  do 

Poslanecké  sněmovny  byl  konkretizován  záměr  progresivního  zdanění  příjmů 

z fyzických osob. Pro osoby s ročním hrubým příjmem vyšším než 1,2 milionu korun 

chtějí zavést další zdaňovací pásmo ve výši 38%.

Jako reakci na zveřejnění návrhu daňové reformy vydala sociální  demokracie 

řadu prohlášení.  V nich souhlasí  se zrušením superhrubé mzdy,  jejíž  zavedení  nikdy 

nepodporovala.  Kladně  hodnotí,  že  zdanění  příjmů  přestane  být  pro  nejbohatší  část 

populace  degresivní.  Dle  sociální  demokracie  se  dopracujeme  v České  republice 

progresivního zdanění  pro asi tak 90% daňových poplatníků a ti s nejvyššími příjmy 

budou mít ovšem víceméně rovnou daň. 

Sociální demokracie shledala v návrhu ministerstva financí několik pozitiv:

• Odstranění zdanění superhrubé mzdy

• Návrh  neuplatňovat  slevu  na  poplatníka  při  příjmech  nad  4  násobek 

průměrného platu, zvyšuje se tím progrese v rámci systému rovné daně

• Pozitivní je snaha zjednodušit daňový systém

• Zvýšení bonusu na dítě
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Na  druhé  straně  je  v návrhu  několik  bodů,  se  kterými  sociální  demokracie 

nesouhlasí: 

• Přenesení zátěže zdravotního pojištění na zaměstnance, tímto je ulehčeno 

firmám na úkor zaměstnanců

• Rušení zaměstnaneckých výhod a nerušení výhod a výjimek u zdanění 

právnických osob

3.2.1 Dopady konceptu opoziční strany

Sociální demokracie nemá bohužel konkrétní návrh jakékoliv daňové reformy. 

Jediný návrh je zavedení dalšího zdaňovacího pásma ve výši 38% pro osoby s ročním 

hrubým příjmem vyšším než 1,2 milionu korun. 

Pokud  bychom  vycházeli  z jejich  odporu  k superhrubé  mzdě,  dalo  by  se 

předpokládat, že koncept také vychází z jejího zrušení. V následujících příkladech bude 

ilustrována změna mezi současnou úpravou a úpravou při zrušení superhrubé mzdy a 

ponechání  stávající  sazby daně (kromě případu druhého zdaňovacího  pásma).   je  to 

značně problematický, protože by pravděpodobně nastaly i pohyby slev, a to především 

na děti.  

Poplatník s nízkými a středními příjmy bez dětí: 

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 320 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 445 Kč 0 Kč 4 060 Kč 2 530 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 10 235 Kč 10 680 Kč 22 640 Kč 24 170 Kč
Rozdíl           445 Kč                     1530 Kč
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Příklad pro vysokopříjmové poplatníky bez dětí:

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 6 600 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 10 090 Kč 7 030 Kč 22 150 Kč 43 630 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 43 310 Kč 46 370 Kč 84 650 Kč 63 170 Kč
Rozdíl 3060 Kč        - 21 480 Kč

Příklad  pro  poplatníky,  kteří  mají  tytéž  příjmy  jako  v předchozím případě  a 

uplatňují slevu na jedno nezaopatřené dítě: 

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 320 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 0 Kč 0 Kč 3 093 Kč 1 563 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 522 Kč 967 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 11 202 Kč 11 647 Kč 23 607 Kč 25 137 Kč
Rozdíl           445 Kč          1530 Kč

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 6 600 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 9 123 Kč 6 063 Kč 21 183 Kč 42 663 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 44 277 Kč 47 337 Kč 85 617 Kč 64 137 Kč
Rozdíl 3 060 Kč - 21 480 Kč
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Poslední  příklad  se  poplatníků,  kteří  uplatňují  slevy  dvě  nezaopatřené  děti  a 

stejné příjmy: 

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Pojistné 1 320 Kč 1 320 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Základ daně 16 100 Kč 12 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč
Záloha na daň 0 Kč 0 Kč 2 126 Kč 596 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 1 489 Kč 1 934 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 12 169 Kč 12 614 Kč 24 574 Kč 26 104 Kč 
Rozdíl           445 Kč          1 530 Kč

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Dnes Bez superhrubé 
mzdy

Hrubý příjem 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Pojistné 6 600 Kč 6 600 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč
Základ daně 80 400 Kč 60 000 Kč 160 800 Kč 120 000 Kč
Záloha na daň 8 156 Kč 5 096 Kč 20 216 Kč 41 696 Kč
Daňové slevy 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč 1 970 Kč
Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Čistý příjem 45 244 Kč 48 304 Kč 86 584 Kč 65 104 Kč
Rozdíl 3 060 Kč - 21 480 Kč
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Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo popsat současnou úpravu zdanění  příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků, dále popsat plánovanou novou úpravu a porovnat 

dopady obou zdanění na poplatníky a porovnání ilustrovat na několika příkladech. 

Práce  je  založena  především  na  základním  právním  předpisu  pro  tuto 

problematiku, kterým je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 

předpisů.

V práci  jsou  uvedeny  základní  charakteristiky  daní  z příjmů  fyzických  osob. 

Osobní důchodová daň je nezbytnou součástí každého moderního daňového systému. 

Tato  daň  musí  plnit  především  redistribuční  funkci,  ale  touto  daní  se  dají  také 

ovlivňovat  poplatníci,  aby  se  chovali  žádoucím způsobem.  Jedná  se  o  daň  přímou, 

postihuje příjem při jeho vzniku a lidé jsou schopni pozorovat, jaká část jejich příjmu je 

dani podrobena. 

V této práci se zabývám jen jedním z pěti  dílčích základů daně z příjmů a to 

dílčím základem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Pojem  závislá  činnost  není  v zákoně  přesně  vymezen.  Jedná  se  jednak  o 

pracovněprávní,  služební a členský poměr,  dále  o činnost členů statutárních  orgánů, 

práci likvidátorů, členů družstev a společníků některých obchodních společností. Zákon 

však  uvádí,  že  příjmy  ze  závislé  činnosti  jsou  i  příjmy  z poměru  obdobného 

k pracovněprávnímu.  Tento  pojem již  definován  není,  a  tudíž  byl  v práci  vysvětlen 

příklady v rozsudcích  Nejvyššího  správního  soudu a  nálezy a  usneseními  Ústavního 

soudu. V těchto pramenech jsou popsány znaky, které musí obdobný poměr splňovat 

kumulativně. Musí se jednat o právní vztah vzniklý na základě shodného projevu vůle 

smluvních stran, mít definovaný obsah, činnost se musí opakovat a kdo ji vykonává, řídí 

se pokyny plátce, od kterého dostává odměnu. Podrobněji jsou tyto znaky definovány 

v pokynu ministerstva financí D – 285. 

Současná úprava zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byla popsána 

konstrukčními prvky daně. Mezi konstrukční prvky patří daňový subjekt, předmět daně, 

osvobození od daně, základ daně, odpočty od základu daně, sazba daně a slevy na dani. 
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Následně  byly  popsány cíle  a  konstrukční  prvky plánované  daňové  reformy, 

která by měla přinést především nový zákon o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2013. 

Největší změnou bude odstranění výpočtu daně ze superhrubé mzdy a zvýšení sazby 

daně na 19%. 

Z uvedených příkladů vyplývá, že reforma pomůže nízko a středně příjmovým 

skupinám, byť jen v rámci stokorun. Vzhledem k tomu, že sazba daně zůstane lineární a 

přibude tzv. sleva na zaměstnance, zvýší se progresivita daně. Mnohem více je rozdíl 

zřetelný u poplatníků, kteří uplatňují slevu na nezaopatřené děti. Již při jednom dítěti se 

rozdíl  zvyšuje  o  dalších  zhruba  200  Kč.  Pro  vysoko  příjmové  skupiny  poplatníků 

z reformy ovšem vyplývá  větší  daňová zátěž,  tato  zátěž nejvíce dopadá na bezdětné 

poplatníky s nejvyššími příjmy,  s každým dítětem opět zátěž klesá o zhruba 200 Kč. 

V příkladech je ovšem počítáno jen se slevami (lze odčítat i další slevy a odečitatelné 

položky),  neboť nejvýraznější  změny jsou viditelné právě u slev a sazby.  Není však 

jisté, zda daňová reforma bude schválena právě v této plánované podobě. 

 Jako protiklad jsem se v práci pokusila uvést koncept opoziční politické strany, 

který je však v dostupných zdrojích nedostačující. Lze vycházet z předpokladu zavést 

další daňové pásmo ve výši 38% pro poplatníky, jejichž roční hrubý příjem přesáhne 1,2 

miliony korun a zrušení superhrubé mzdy. Vzhledem k tomu, že se jedná o stranu se 

sociálním programem, lze předpokládat, že by došlo i ke změnám slev, a proto jsou 

příklady zkreslené nedostatečnými  údaji.  Jediný údaj,  který lze  zjistit,  je  změna pro 

vysoko příjmové poplatníky,  kteří by si při sazbě 38% a zaplacení  pojistného velmi 

pohoršili, a to zhruba o 20 000 Kč.
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Abstrakt  –  Zdaňování  příjmů  fyzických  osob  ze  závislé 

činnosti a funkčních požitků

Tato  diplomová práce  se zabývá zdaněním příjmů fyzických  osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Práce je zpracována ke stavu právních předpisů ke dni 31. 

května 2011.  Cílem práce je popsat současnou právní úpravu daného tématu, nastínit 

plánovanou reformu přímých daní a na několika příkladech ilustrovat dopady reformy 

pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Téma diplomové práce 

považuji  za  aktuální  vzhledem k tomu,  že reforma byla  představena v březnu tohoto 

roku. 

Diplomová práce je členěna na 3 kapitoly a  následně na podkapitoly a  další 

vnitřní členění. Součástí práce je také úvod a závěr.

 První  kapitola  je  rozdělena  na  tři  podkapitoly.  První  podkapitola  obsahuje 

obecné  charakteristiky  daně  z příjmů  fyzických  osob.  Druhá  podkapitola  se  zabývá 

pojmem  závislá  činnost  a  je  členěna  podle  toho,  kde  definice  hledáme,  tudíž  na 

vysvětlení  pojmu  v zákoně,  judikatuře  či  pokynu  ministerstva  financí.  Poslední 

podkapitola  popisuje  historii  zdanění  příjmů  ze  závislé  činnosti  a  je  dále  členěna 

chronologicky. 

Druhá kapitola se zabývá konstrukčními prvky daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti  a funkčních požitků a je členěna podle těchto prvků na podkapitoly 

daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, odpočty od základu 

daně, sazba daně a slevy na dani. 

Třetí kapitola se člení na dvě podkapitoly. První podkapitola popisuje reformu 

přímých  daní  představenou ministrem financí  a  na několika  příkladech je ilustrován 

dopad této reformy na poplatníky s různými  příjmy a počty vyživovaných  osob. Ve 

druhé  podkapitole  jsem se  pokusila  na  týchž  příkladech  ilustrovat  návrhy  opoziční 

politické  strany  týkající  se  daní  z příjmů  fyzických  osob.  Tato  podkapitola  ovšem 

nepřináší relevantní závěry, protože strana zveřejnila nepropracované návrhy. 

65



V příkladech jsem počítala především se slevami na dani, protože těch se týkají 

rozsáhlé změny, a příklady ilustrují, že reforma je výhodná pro nízko a středně příjmové 

skupiny poplatníků a především pro ty, kteří uplatňují slevu na nezaopatřené dítě.

Abstract – Physical person income taxation from dependent 

activities and function benefits

This thesis concerns physical person income taxation from dependent activities 

and function benefits. The thesis is done up to enactment, which is relevant on 31. May 

2011. The aim of the thesis is the description of present-day enactment of given subject 

and discuss the planned reform of direct taxes. The aim of the thesis is also to illustrate 

the impact  of the reform on taxpayers  of income tax from dependent  activities  and 

function benefits, which is shown on some examples. I consider the chosen topic being 

up-to-date because the reform was introduced in March 2011.

The thesis is divided into 3 chapters and then other subchapters and other inner 

division. The thesis contains the introduction and conclusion. 

The first chapter is spit into 3 subchapters. The first one contains the general 

description of income taxation. The second one deals with the term “dependent activity” 

and is divided by the place where the term can be found. The last subchapter describes 

the history of income taxation from dependent activities.

The second chapter deals with the design of physical  person income taxation 

from dependent activities and function benefits and is divided by structural elements of 

the  tax:  people  to  be  taxed,  subject  of  taxation,  tax  exemption,  basis  of  the  tax, 

deductions from the tax basis, tax rate, and tax reliefs.

The  third  chapter  is  divided  into  2  subchapters.  The  first  one  describes  the 

reform of the direct taxes introduced by the minister of finance and shows the impact of 

this  reform on tax payers  with  different  incomes  and numbers  of  family  dependent 

members on several examples. In the second subchapter I tried to show on the same 

examples  the  impact  of  proposals  of  political  opposition  regarding  physical  person 

income taxation. However this subchapter has no conclusion since the opposition does 

not public enough detailed proposals. 
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In  the  examples  I  calculated  mainly  with  tax  reliefs  because  they  have 

undergone major changes and the examples show that the reform is beneficial for low- 

and  middle-income  classes  and  first  of  all  for  those  who  apply  to  the  relief  for 

dependent child. 
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