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Úvod

V dobách, kdy začaly vznikat první státy jako společenství osob na určitém 

území, jehož účelem je uspokojování potřeb svých členů, vyvstala i potřeba zajistit 

financování státu. Jedním ze základních zdrojů financování státu jsou daně, které lze 

definovat jako: „ Platební povinnost, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro 

úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž přitom poskytuje 

zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění.“1 Základním a nejčastěším dělením 

daní je dělení na daně přímé a nepřímé. „ Jako přímé se označují ty daně, které 

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

při jeho upotřebení.“ 2 

Do kategorie daní přímých spadá daň z příjmů, kterou se budu zabývat v této 

práci. Zaměřím se přitom na zdaňování specifického druhu příjmů, kterým je příjem 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Mým záměrem je podat na 

následujících stranách ucelený výklad o postupu, jehož výsledkem je stanovení výše 

daňové povinnosti a výběr daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků. V druhé části své práce se zaměřím na problematiku daňových úniků, jejich 

příčiny a možnosti jejich řešení, ve zvláštní kapitole se pak zaměřím na problematiku 

zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků se zahraničním 

prvkem. V závěru své práce se pak zaměřím na podle mého názoru aktuální problémy 

zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a na možné 

způsoby řešení těchto problémů. Diplomová práce je vypracována ke stavu právních 

předpisů ke dni 22. června 2013.                  

1 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr; MARKOVÁ, Hana; a kol.. Finanční právo. 
Praha: C.H.Beck, 2012. 2. Zvláštní část, Kapitola 9, Obecná problematika daňového práva, s. 154. 
ISBN 978-80-7400-440-7. 

2 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr; MARKOVÁ, Hana; a kol.. Finanční právo. 
Praha: C.H.Beck, 2012. 2. Zvláštní část, Kapitola 9, Obecná problematika daňového práva, s. 157. 
ISBN 978-80-7400-440-7. 
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1. Subjety daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků
Daňové subjekty jsou prvním základním prvkem konstrukce daní, neboť je 

nezbytné vymezit, kdo má povinnost daň platit, popřípadě kdo má povinnost daň 

odvádět či ručit za řádné splnění daňové povinnosti.

1.1. Poplatníci 

Subjekt, který má povinnost daň platit, se nazývá poplatník. Zákon o daních 

z příjmů rozlišuje obecně v § 2 poplatníky na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. 

Za daňové rezidenty jsou považováni podle § 2 odst. 2 ZDP: „Poplatníci, kteří mají na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.“3 Daňovými nerezidenty 

jsou podle § 2 odst. 3 ZDP poplatníci, kteří na území České republiky trvalé bydliště 

nemají ani se zde obvykle nezdržují, nebo o kterých tak stanoví mezinárodní smlouvy. 

Rozdíl mezi daňovými rezidenty a nerezidenty spočívá v rozsahu jejich daňové 

povinnosti. Zatímco daňoví rezidenti jsou povinni zdaňovat příjmy plynoucí ze zdrojů 

jak v České republice, tak v zahraničí, daňoví nerezidenti mají povinnost zdaňovat 

pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice.

  Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků je osoba, které jsou vypláceny příjmy podle § 6 odst. 1 pís. a) - d) ZDP nebo 

podle § 6 odst. 10 pís. a) – b) ZDP. Není přitom rozhodné, v jaké formě a v jakých 

intervalech jí jsou tyto příjmy vypláceny. Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a 

z funkčních požitků je podle § 6 odst. 2 ZDP označen jako zaměstnanec. Jedná se 

ovšem pouze o legislativní zkratku pro účely zákona o daních z příjmů a svým 

významem se liší od pojmu zaměstnanec, který je užíván v jiných právních předpisech 

(např. zákoník práce).

1.2. Plátci 

Osoba, která má povinnost za poplatníka odvádět daň nebo zálohu na daň, se 

nazývá podle  § 38c ZDP plátce daně. Plátcem může být jak osoba, která má sídlo nebo 

3 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.9, § 2 odst.2. ISBN 978-80-247-4643-2. 



3

bydliště na území České republiky, tak i zahraniční osoba, která má v České republice 

zřízenu stálou provozovnu nebo zde zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dní 

v roce. Výjimku tvoří stálé provozovny, které poskytují služby uvedené v § 22 odst. 1 

pís. c) ZDP, a zahraniční zastupitelské úřady v České republice.

 V § 6 odst. 2 ZDP je plátce příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků 

označen legislativní zkratkou jako zaměstnavatel. Za zaměstnavatele se považuje podle 

tohoto ustanovení i poplatník se sídlem nebo bydlištěm v České republice, u kterého 

vykonávají práci podle jeho příkazů zaměstnanci, kterým jsou příjmy vypláceny 

prostřednictvím osoby, která má bydliště nebo sídlo v zahraničí. Zaměstnavatel má 

povinnost srazit svým zaměstnancům ve správné výši zálohy na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků nebo daň sráženou podle zvláštní sazby 

daně a tyto zálohy nebo daň sráženou podle zvláštní sazby daně odvést příslušnému 

správci daně. Pokud zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh a daňového 

zvýhodnění podle § 38ch ZDP, je zaměstnavatel povinen toto zúčtování provést.

Zároveň musí zaměstnavatel plnit i další povinnosti uvedené v § 38j ZDP. 

Zaměstnavatel musí vést pro zaměstnance mzdové listy, rekapitulaci o sražených 

zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé 

zdaňovací období. Na žádost zaměstnance je povinen vystavit do deseti dnů doklad 

o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet 

základu daně, daně, záloh, pro poskytnutí slev na dani a daňového zvýhodnění. 

Zaměstnavatel je dále povinen podat příslušnému správci daně vyúčtování daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků..

2. Předmět daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků

2.1. Závislá činnost 

Pro určení, které příjmy se zdaňují podle § 6 ZDP jako příjmy ze závislé 

činnosti, je nutné nejprve vymezit pojem závislá činnost. Zákon o daních z příjmů 

vymezuje v § 6 odst. 1 pís. a) - d) příjmy, které se považují za příjmy ze závislé činnosti. 
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Kromě příjmů z pracovněprávního či služebního poměru sem patří i příjmy za práci 

členů družstev, společníků společností s ručením omezeným, komanditistů 

komanditních společností, jakož i odměny členů statutárních a dalších orgánů 

právnických osob. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pojem závislá činnost není totožný 

s pojmem závislá práce podle zákoníku práce, nýbrž je pojmem širším. V praxi se 

ukázalo, že pojem závislá činnost není v zákoně vymezen dostatečně. Poplatníci a plátci 

ve snaze ušetřit mnohdy nemalé prostředky, nejen na daňových odvodech, ale i 

například na odvodech na sociální pojištění, nazývají své vzájemné vztahy tak, aby 

příjmy z nich nemuseli zdaňovat podle § 6 ZDP, ale podle jiných ustanovení zákona 

o daních z příjmů. Z tohoto důvodu existuje rozsáhlá judikatura týkající se vymezení 

pojmu závislá činnost, která vymezení obsažená v § 6 odst. 1 ZDP rozšiřuje.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 62/2004-70 ze dne 24.2.2005 

rozšiřuje vymezení pojmu závislá činnost podle § 6 odst.1  pís. a) ZDP. „Vymezení 

zákonného termínu „závislá činnost“ nemůže být redukováno pouze na činnost 

vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně 

závislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou 

vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho 

zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a pokud 

k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby tuto činnost 

vykonávající, jejíž právní sféru neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku 

poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, pakliže se jedná o 

specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně a kdy je její 

výkon podmíněn faktory do znační míry nezávislými na vůli zadavatele ( např. se jedná 

o sezònní práce, práce závislé na počasí, práce podmíněné realizací jednorázově 

získané zakázky apod. ). Tyto skutečnosti musí akceptovat i aplikace daňových předpisů,  

neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry 

ve shora nastíněném smyslu. Jinak řečeno: zvyšování zaměstnanosti nástroji působení 

státu, to i daňovými, nemůže ve svých důsledcích vést k tomu, aby bylo za žádoucí 

považováno uzavírání pracovních vztahů i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán 

oboustranný zájem. Takový výklad by ostatně popíral i samotnou soukromoprávní 
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podstatu pracovního práva.“ 4

 Při určování, zda se jedná o závislou činnost v konkrétních případech, je nutné 

posuzovat, zda daná činnost splňuje znaky závislé činnosti vymezené v zákoně, 

popřípadě v judikatuře. Není tedy důležité, jakou právní skutečností byl založen vztah, 

na základě kterého je závislá činnost vykonávána, ale jaký je skutečný obsah daného 

vztahu. Toto materiální hledisko posuzování právních vztahů je zakotveno v konstantní 

judikatuře Nejvyššího správního soudu, například v rozsudku čj. 9 Afs 13/2007-135 ze 

dne 7.2.2007: „Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost, je 

rozhodující 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 podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení § 6 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.“5

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, vymezuje v § 8 odst. 3 povinnost správce 

daně vycházet při správě daní ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné 

skutečnosti rozhodné pro správu daní. Při aplikaci tohoto ustanovení na problematiku 

posuzování, zda se v konkrétních případech jedná o vztahy, ve kterých je vykonávána 

závislá činnost, vyplývá pro správce daně povinnost řídit se skutečným obsahem 

právního vztahu.                                                                                                                   

2.2. Příjmy, které jsou předmětem daně

A) Přemětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, které zákon vymezuje v § 6 

odst.1 ZDP:

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

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

4 Nejvyšší správní soud ČR. Rozsudek čj. 2 Afs 62/2004-70 ze dne 24.2.2005. dostupný z 
www.nssoud.cz.

5 Nejvyšší správní soud ČR. Rozsudek čj. 9 Afs 13/2007-135 ze dne 10.5.2007. dostupný z 
www.nssoud.cz.



6

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

a studentů z praktického výcviku6.

Pojem pracovněprávní poměr by podle mého názoru mohl být mylně 

interpretován v souvislosti s ustanovením § 3 Zákoníku práce, které zní: „Závislá práce 

může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena 

zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní 

poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“7 

Zákon o daních z příjmů zahrnuje pod příjmy z pracovněprávního poměru i příjmy z 

dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti. Proto je podle mého názoru 

vhodné vykládat pojem pracovněprávní poměr podle zákona o daních z příjmů ve 

významu pojmu pracovněprávní vztah podle zákoníku práce.  

„Služebním poměrem se rozumí poměr podle zvláštních zákonů (např. podle 

zákona č. 221/1999 Sb., zákona č. 361/2003 Sb.) - služební poměr vojáka, policisty.8“

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

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

výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, a příjmy za práci 

likvidátorů.9

Pod toto ustanovení zákonodárce zahrnul i příjmy členů družstev, společníků a 

jednatelů obchodních společností s velmi nízkým počtem členů, např. společníka 

společnosti s ručením omezeným pouze s jedním společníkem. Jejich příjmy jsou tedy 

zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, i když se při své práci fakticky pokyny 

společnosti nebo družstva neřídí, čímž jejich činnost nesplňuje jeden ze základních 

prvků závislé činnosti. O příjem ze závislé činnosti se jedná bez ohledu na to, na 

základě jaké smlouvy je tato činnost vykonávána, jakým způsobem je vykonávána a jak 

je vyplácena odměna za ni. Je tedy irelevantní, zda společník vykonává tuto práci 

6 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst.1 pís. a). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

7 § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zněních pozdějších předpisů
8 PELC, Vladimír; PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2012. Část první, Daň z příjmů fyzických osob, k § 6, s. 139. ISBN 978-80-7263-
742-3 

9 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst.1 pís. b). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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soustavně či nikoliv nebo zda má se společností uzavřenu například mandátní smlouvu 

na výkon této práce. Na výklad daného ustanovení zákona existuje několik judikátů 

Nejvyššího správního soudu.  Jako příklad cituji z rozsudku NSS čj. 5 Afs 81/2004-52, 

ze dne 22.12.2004: „Dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů jsou 

příjmy ze závislé činnosti 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 jiné osoby

Zákon pro daňové účely stanoví legální fikci, podle níž se na takové příjmy hledí  

jako na příjmy ze závislé činnosti, byť by šlo obecně za jiných skutkových okolností o 

příjmy z činnosti, jež není závislou. Za absence právě té podmínky, že je posuzován 

příjem za práce jednatele pro společnost, by se v daném případě jednalo o příjem podle 

§ 7 odst. 1 pís. b) zákona o daních z příjmů.

Pod legislativní zkratkou práce společníka (jednatele) společnosti s ručením 

omezeným je třeba ve smyslu daňových zákonů rozumět jakoukoli jeho činnost 

vykonávanou pro společnost, která představuje běžnou činnost společnosti. Takovou 

činností se podílí na dosažení zisku, fungování a prosperitě společnosti. Z hlediska 

zařazení příjmů jednatele společnosti s ručením omezeným za činnost pro tuto 

společnost do kategorie příjmů ze závislé činnosti není podstatné, zda byla o této 

činnosti a způsobu jejího výkonu a odměňování uzavřena mezi společníkem 

(jednatelem) a společností smlouva, dle kterého právního předpisu byla uzavřena a jaký  

je její obsah. Jestliže jde o činnost, která má povahu práce pro společnost, jsou příjmy 

plynoucí z ní jednateli vždy považovány za příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení  

§ 6 odst. 1 pís. b) ZDP a to i tehdy, jestliže jednatel vlastní k výkonu této činnosti 

živnostenské oprávnění.“10

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob11.

Pro účely zdanění odměn členů statutárních a dalších orgánů (dozorčí rady, 

představenstva) právnických osob je člen příslušného orgánu považován za 

zaměstnance a právnická osoba, která odměny vyplácí, za zaměstnavatele, i když se zde 

10 Nejvyšší správní soud ČR. Rozsudek čj. 5 Afs 81/2004-52 ze dne 22.12.2004. dostupný z 
www.nssoud.cz

11 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst.1 pís. c). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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de facto nejedná o vztah nadřízenosti a podřízenosti. Pojem odměna není zákonem 

definován, nicméně je nutné pod něj zahrnout všechny příjmy, které jsou vypláceny 

členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob za výkon této funkce 

podle obchodního zákoníku. Za příjem ze závislé činnosti je nutné považovat i tzv. 

tantiému, kterou se rozumí dle § 178 odst. 3 Obch. zák. podíl členů představenstva a 

členů dozorčí rady na zisku, který může stanovit valná hromada ze zisku schváleného   

k rozdělení. Tantiému tedy nelze zdaňovat jako podíl na zisku společnosti dle § 8 odst. 1 

ZDP. Zdaněním tantiém se zabýval Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku čj. 31 Ca 

153/2008-15 ze dne 24.11.2008: „ Tantiému lze nesporně považovat za podíl na zisku, 

nicméně jeho vyplacení členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti 

získává nepochybně charakter odměny.“12

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.“13

Podle tohoto ustanovení jsou zdaněny také příjmy, které zaměstnanec obdržel 

jako náhradu za ztrátu příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti nebo funkce od jiného plátce, než u kterého závislou činnost vykonává. 

Takovým plátcem může být pojišťovna, která zaměstnanci vyplácí přímo náhradu za 

ztrátu na výdělku podle zákoníku práce. „Musí ovšem existovat zmíněná souvislost s 

výkonem závislé činnosti a nestačí, že výše určitého plnění je třetí osobou jen shodou 

okolností odvozena např. od výše ušlé mzdy.“14 Náhrady, u kterých taková souvislost 

chybí, jsou zdaňovány podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy, i když se jejich výše 

odvozuje od ušlého výdělku.

Dále pod toto ustanovení spadají různé motivační příspěvky žákům či 

studentům, kteří se připravují na výkon profese pro poplatníka, které jsou definovány v 

§ 24 odst. 2 pís. zu) ZDP: „Motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí 

12 Krajský soud v Hradci Králové. Rozsudek čj. Ca 153/2008-15 ze dne 24.11.2008
13 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst.1 pís. d). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

14 PELC, Vladimír; PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. aktualizované vydání. 
Olomouc: ANAG, 2012. Část první, Daň z příjmů fyzických osob, k § 6, s. 144. ISBN 978-80-7263-
742-3 
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stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních 

souvisejících s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do 

místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek 

poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.“15

Mezi příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti patří rovněž 

nepeněžní plnění a nepeněžité dary poskytované zaměstnanci z fondu kulturních a 

sociálních potřeb, sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, 

které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v hodnotě vyšší, než je 

částka osvobozená od zdanění dle § 6 odst. 9 pís. d), g) ZDP.

Příjmy podle § 6 odst. 1 ve spojitosti s odst. 3 ZDP se rozumějí jak příjmy 

peněžité, tak i příjmy nepeněžité. Nepeněžitým příjmem se rozumí služba nebo věc 

poskytnutá zaměstnanci zaměstnavatelem zdarma nebo za nižší než obvyklou cenu, 

různé dary či půjčky s nízkým nebo žádným úrokem. Za nepeněžitý příjem se také 

považuje cenový rozdíl při prodeji cenných papírů, které zaměstnanec nabyl od 

zaměstnavatele bezplatně nebo za sníženou cenu. Hodnota nepeněžitého příjmu se 

stanoví dle § 3 odst. 3 ZDP podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 

151/1997 Sb. o oceňování majetku. „Majetek a služby se dle tohoto zákona oceňují 

obvyklou cenou. Obvyklou cenou se pro účely zákona o oceňování rozumí cena, která by  

byla dosažena při prodejích stejného, popř. obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“16

Za příjem se ale nepovažuje podle § 6 odst. 3 ZDP cenový rozdíl při prodeji bytu 

zaměstnavatelem zaměstnanci za nižší než obvyklou cenu, ovšem za splnění podmínky, 

že zaměstnanec měl v daném bytě bydliště alespoň po dobu dvou let před jeho koupí.

V § 6 odst. 6 ZDP věnuje zákonodárce zvláštní pozornost bezplatnému 

15 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.35, § 24 odst.2 pís. zu). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

16 PELC, Vladimír; PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. aktualizované vydání. 
Olomouc: ANAG, 2012. Část první, Daň z příjmů fyzických osob, k § 6, s. 151. ISBN 978-80-7263-
742-3 
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poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci pro soukromé i služební 

účely. Tento druh nepeněžního příjmu je v České republice velmi častý. Za příjem 

zaměstnance se považuje částka ve výši 1%  ze vstupní ceny vozidla za každý započatý 

kalendářní měsíc. Pokud má zaměstnavatel takové vozidlo pouze pronajaté, vychází se 

ze vstupní ceny u původního vlastníka, i když později dojde k následné koupi vozu 

zaměstnavatelem. Za vstupní cenu se považuje cena včetně daně z přidané hodnoty. 

Pokud by vypočtená částka za každý započatý měsíc byla nižší než 1000 Kč, považuje 

se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč. Pokud je zaměstnanci poskytnuto        

v jednom měsíci postupně více vozidel za sebou, počítá se zaměstnanci částka 1% 

z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud by ale bylo zaměstnanci poskytnuto 

více služebních vozidel současně, počítá se mu příjem 1% z úhrnu vstupních cen všech 

těchto vozidel.

Důležité je, aby bylo vozidlo poskytnuto zaměstnanci jak pro soukromé, tak i 

pro služební účely. Vozidlo poskytnuté pouze pro soukromé účely se zdaňuje jako 

nepeněžitý příjem podle § 6 odst. 3 ZDP. Jedná se o bezplatně poskytnutou službu 

pronájmu motorového vozidla a za příjem zaměstnance by se považovala obvyklá cena, 

za kterou se pronajímají podobná vozidla v daném místě a čase. Naopak pokud je vůz 

zaměstnanci poskytován pouze pro služební účely, není předmětem daně z příjmů 

zaměstnance, neboť je brán jako jakýkoliv jiný stroj potřebný pro výkon práce pro 

zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci zdarma i pohonné hmoty na jízdy 

pro soukromé účely, připočítává se jejich hodnota také ke zdanitelným příjmům 

zaměstnance. V praxi ovšem považuji takový příjem za těžko prokazatelný, zvlášť 

v případech, kdy zaměstnavatelé stanovují zaměstnancům určitý limit, kolik nebo za 

kolik mohou za dané období na účet zaměstnavatele odebírat pohonné hmoty, a 

nesledují, jestli takto odebrané pohonné hmoty zaměstnanec využil na služební nebo 

soukromé jízdy.

Po celou dobu užívání motorového vozidla pro soukromé i služební účely se 

započítává zaměstnanci za každý měsíc užívání stále stejná částka počítaná ze vstupní 

ceny vozidla. Postupný pokles zůstatkové hodnoty automobilu se nijak nezohledňuje. 

Na druhou stranu zaměstnanec nemusí hradit výdaje související s provozem vozidla, 
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tedy pravidelnou údržbu, opravy ani pojištění z odpovědnosti za provoz vozidla.

B) Předmětem daně jsou funkční požitky, které zákon vymezuje v § 6 odst. 10 

ZDP:

a) Funkčními požitky jsou funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se 

současným nebo dřívějším výkonem funkce představitelů státní moci, některých 

státních orgánů a soudců, s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad 

spojených s výkonem jeho funkce.17

b) Mezi funkční požitky dále patří 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.18

Funkční požitky jsou zdaňovány stejně jako příjmy ze závislé činnosti a 

v případě, že od téhož plátce daně plyne jak příjem z pracovněprávního vztahu, tak i 

funkční požitek, zdaňuje je plátce společně.

V § 6 odst. 11 ZDP je výslovně uvedeno, že za funkční požitek se nepovažují 

příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost 

vykonávanou podle zvláštních předpisů. Tyto příjmy se zdaňují buď jako příjmy z 

pracovněprávního poměru podle § 6 odst. 1 pís. a) ZDP nebo jako příjmy z podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 pís. c) ZDP.

2.3. Příjmy, které nejsou předmětem daně   

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, nepodléhají za žádných okolností zdanění, tudíž se nezapočítávají 

do základu daně. Zákon o dani z příjmů vymezuje v § 3 odst. 4 příjmy, které obecně 

nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. V § 6 odst. 7 ZDP jsou potom 

vymezeny příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků.

17 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.15, § 6 odst.10 pís. a). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

18 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.15, § 6 odst.10 pís. b). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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Z příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, uvedených v   

§ 3 odst. 4 ZDP považuji za významné z hlediska zdaňování příjmů ze závislé činnosti 

příjem uvedený v písmenu b): „Příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, 

(daňový rezident), který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi 

uvedenému v § 2 odst. 3, (daňový nerezident), který vypomáhá s domácími pracemi 

v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních 

sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au pair).“19 Činnost au pair je 

programem mezinárodní výměny mládeže ve věku od 17 do 30 let. Program au pair 

upravuje Evropská dohoda o umisťování au pair, která je dokumentem Rady Evropy č. 

068. Na základě této dohody jsou vysíláni mladí lidé do rodin v cizích zemích, kde 

obvykle vypomáhají s domácími pracemi a výchovou dětí nebo poskytují jiné obdobné 

služby. Výměnou za tyto služby je jim rodinami poskytnuto ubytování, strava a 

přiměřené kapesné na uspokojování základních sociálních, kulturních a vzdělávacích 

potřeb, o kterém se v dohodě výslovně uvádí, že není zdaňováno. Z tohoto důvodu 

nemůže být ani předmětem daně z příjmů fyzických osob v České republice, která je 

členem Rady Evropy a musí dodržovat své mezinárodní závazky.

V § 6 odst. 7 ZDP jsou uvedeny příjmy, které se nepovažují za příjmy ze závislé 

činnosti, tudíž také nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků. Těmito příjmy jsou: 

a) „náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro 

zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v §109 odst. 3 ZP, jakož i hodnota 

bezplatného stravování poskytnutá zaměstnavatelem na pracovních cestách.“20   

Zaměstnavatelem uvedeným v § 109 odst. 3 ZDP se rozumí stát, územní samosprávné 

celky, státní fond, státní příspěvkové organizace a státní školy zřízené podle školského 

zákona. Zvláštním právním předpisem, který stanovuje maximální výši náhrad pro 

zaměstnance státu, se rozumí vyhláška č. 429/2011 o změně sazby základní náhrady za 

19 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.9, § 3 odst. 4 pís. e). ISBN 978-80-247-
4643-2. 

20 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst. 7 pís. a). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při poskytování náhrad zaměstnancům 

v soukromé sféře, se musí zaměstnavatel řídit výší a druhem náhrad stanovenými pro 

zaměstnance státu. Náhrady jiné a náhrady poskytnuté nad výši stanovenou zákonem 

jsou považovány za příjem zaměstnance ze závislé činnosti a je nutno je zahrnout do 

základu daně. Pokud je státnímu zaměstnanci na služební cestě poskytnuto zdarma 

stravování, jsou mu náhrady povinně v odpovídající výši kráceny. Z tohoto důvodu se 

snižuje i nezdanitelý limit stravného pro zaměstnance soukromé sféry, pokud mu 

zaměstnavatel poskytuje zdarma stravování na služební cestě.

b) „hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a 

obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, včetně nákladů na udržování 

osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i 

hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota 

pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně 

příspěvků na jeho udržování“21 Zvláštním právním předpisem se rozumí opět zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle § 104 odst. 5 ZP nesmí 

zaměstnavatel nahrazovat ochranné pracovní prostředky finančním plněním. Na ostatní 

případy se však tento zákaz nevztahuje, tudíž je možné vyplácet zaměstnancům např. 

paušál místo poskytování mycích a čistících prostředků s tím, že si zaměstnanci budou 

náklady na pořízení těchto prostředků hradit z tohoto paušálu.

V pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení ZDP je podrobně definováno jednotné pracovní 

oblečení (stejnokroje). Mělo by být trvale a viditelně označeno identifikačními znaky 

zaměstnavatele a části, které nelze označit by měly být poskytovány v přiměřeném 

množství. Předpokládá se také, že zaměstnavatel vymezí vnitřním předpisem nebo 

v kolektivní smlouvě podobu a charakter takového oblečení a stanoví povinnost 

21 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst. 7 pís. b). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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používat pracovní oblečení jen při výkonu práce. Snahou GFŘ je zabránit, aby bylo 

zaměstnancům jako pracovní oblečení poskytováno běžné oblečení k dennímu nošení. 

Poskytování běžného oblečení je zdanitelným nepeněžitým příjmem zaměstnance, který 

musí být zahrnut do základu pro výpočet daně.

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

jménem vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje,  

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

zaměstnavatel“22

Základní podmínkou je, aby zaměstnanec neměl z takových plnění od 

zaměstnavatele osobní prospěch. Metodický pokyn GFŘ D-6 uvádí jako příklad úhradu 

prokázaných výdajů za pořízení paměťové karty do digitálního tachografu řidiči 

z povolání nebo poplatky za odborná vyšetření řidičů, která jsou součástí pravidelných 

lékařských prohlídek.

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

výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.“23 

2.4. Příjmy, které jsou od daně osvobozeny

Příjmy od daně osvobozenými se rozumí příjmy, které jsou předmětem daně, 

avšak za splnění zákonem stanovených podmínek nebo časového testu se nezahrnují do 

základu daně, tudíž se z nich daň neodvádí. Zákon o daních z příjmů obsahuje v § 4 

výčet příjmů od daně osvobozených, přičemž toto ustanovení je společné pro všechny 

druhy příjmů fyzických osob, které jsou předmětem daně podle § 3 odst. 1 ZDP. 

Považuji za nezbytné uvést příjmy obsažené v ustanoveních § 4 odst. 1 ZDP, které by, 

pokud by nebyly osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, mohly být zdaňovány 

jako příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky:

1.  „příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění“24 

22 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst. 7 pís. c). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

23 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst. 7 pís. d). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

24 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.10, § 4 odst.1 pís. h). ISBN 978-80-
247-4643-2. 
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Dávky z nemocenského pojištění jsou vypláceny jako náhrada příjmů 

poplatníka, který po dobu existence některé ze sociálních událostí uvedených v zákoně 

o nemocenském pojištění, nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Jedná se tedy o 

příjem vyplácený v souvislosti s výkonem závislé činnosti podle § 6 odst. 1) písm. d), 

který je ovšem od daně z příjmů osvobozen.  

2. „plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) 

službě, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na 

cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů“25

„Podle ustanovení § 74 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo 

náhradní služby a vojenských cvičeních v ozbrojených silách České republiky a o 

některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, má voják 

za výkon vojenské činné služby nárok na peněžní náležitosti, kterými jsou služné, 

zástupné, příplatky za službu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a stanovené 

druhy peněžních náhrad.“26 Tyto příjmy lze charakterizovat jako příjmy ze služebního 

poměru podle § 6 odst. 1 pís. a) ZDP, které jsou ovšem od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozeny. Stejným způsobem jsou osvobozeny příjmy z odměn plynoucích vojákům 

v aktivní záloze upravené v zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 

zajišťování, ve znění pozdějších předpisů.

3. „kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a 

bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů, odchodné u vojáků 

z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů“27 

4. „příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních 

právních předpisů upravujících úrazové pojištění“28 

5. „plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle 

25 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.11, § 4 odst.1 pís. m). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

26 PELC, Vladimír; PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. aktualizované vydání. 
Olomouc: ANAG, 2012. Část první, Daň z příjmů fyzických osob, k § 4, s. 83. ISBN 978-80-7263-
742-3 

27 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.11, § 4 odst.1 pís. n). ISBN 978-80-
247-4643-2.

28 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.11, § 4 odst.1 pís. p). ISBN 978-80-
247-4643-2.
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zvláštního právního předpisu“29

Dobrovolnická služba je vykonávána podle zákona č. 198/2002 o dobrovolnické 

službě, dobrovolníky, kteří poskytují pomoc potřebným, pomoc při přírodních 

humanitárních a jiných katastrofách, při konání charitativních sbírek, péči o zachování 

kulturního dědictví, při uskutečňování rozvojových programů v rámci mezinárodních 

organizací atd. Důležité je, aby dobrovolník vykonával svou činnost bez nároku na 

odměnu. Jsou mu ale hrazeny náklady, poskytovány pracovní a ochranné prostředky, 

stravování, ubytování a v neposlední řadě i kapesné. Všechna tato plnění jsou podle 

výše zmíněného ustanovení osvobozena od daně z příjmů fyzických osob.

6. „naturální plnění poskytovaná prezidentu republiky podle zvláštního právního  

předpisu a bývalému prezidentu republiky podle zákona o zabezpečení prezidenta 

republiky po výkonu funkce“30

7. „příjem plynoucí ve formě daňového bonusu (§ 35c ZDP)“31

Daňovým bonusem se podrobně zabývám v  kapitole 5.

8. „odměny, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvky, naturální plnění a 

náhrady výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému 

poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření 

a náhrady výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo 

manželce nebo registrovanému partnerovi nebo partnerce a nezaopatřeným dětem 

v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvolenému na území České 

republiky“32

V § 6 odst. 9 ZDP jsou uvedeny další příjmy fyzických osob ze závislé činnosti, 

které jsou osvobozeny od daně z příjmů:  

a) „nepeněžní plnění vynaložená na odborný rozvoj zaměstnanců související 

29 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.11, § 4 odst.1 pís. ze). ISBN 978-80-
247-4643-2.

30 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.12, § 4 odst.1 pís. zj). ISBN 978-80-
247-4643-2.

31 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.12, § 4 odst.1 pís. zk). ISBN 978-80-
247-4643-2.

32 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.12, § 4 odst.1 pís. zl). ISBN 978-80-
247-4643-2.
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s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

upravujícího zaměstnanost“33

Odborným rozvojem se rozumí podle § 227 ZP zejména zaškolení a zaučení, 

odborná praxe absolventů škol, prohlubování nebo zvyšování kvalifikace. Důležité je, 

že musí jít o nepeněžní plnění. Pokud tedy zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance 

například školné, jedná se o osvobozený příjem. Kdyby však vyplatil zaměstnanci 

částku odpovídající školnému v hotovosti, musel by zaměstnanec tento příjem zdanit.

V případě, že by zaměstnavatel hradil zaměstnanci odborný rozvoj, který 

nesouvisí s předmětem jeho činnosti, nešlo by sice o příjem osvobozený podle pís. a), 

avšak mohl by být osvobozen podle pís. d), například jako nepeněžní plnění 

poskytované ze sociálního fondu zaměstnavatele.

b) „hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“34

Pokud ovšem zaměstnavatel vyplácí svým zaměstnancům peněžní plnění místo 

poskytování stravy na pracovišti, nevztahuje se na takové plnění osvobození od daně     

z příjmů, tudíž je zaměstnanec povinen takový příjem zdanit.

 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“35

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 

33 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.13, § 6 odst. 9 pís. a). ISBN 978-80-
247-4643-2.

34 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. b). ISBN 978-80-
247-4643-2.

35 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. c). ISBN 978-80-
247-4643-2.
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zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo 

ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce“36 Osvobození je ovšem 

limitováno částkou 20 000 Kč za kalendářní rok. V případě, že by zaměstnavatel 

poskytl zaměstnanci v úhrnu plnění vyšší, jednalo by se o zdanitelný příjem 

zaměstnance. Za plnění zaměstnanci se považuje i plnění vůči jeho rodinným 

příslušníkům.

e) „zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu 

osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo 

zlevněných jízdenek“37

Nepeněžním příjem zaměstnance, který je od daně osvobozen, se rozumí rozdíl 

mezi běžnou cenou jízdného pro zákazníky a cenou, kterou za jízdné platí zaměstnanec 

nebo jeho rodinní příslušníci. V zákoně není uveden žádný limit, který by omezoval 

výši takto poskytnutého plnění.

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

poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 ZDP 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“38

Do časového období souvisejícího s výkonem činnosti se podle metodického 

pokynu GFŘ D-6 zahrnují nejen všechny započaté dny pobytu na území České 

republiky, ale i dny, které zahraniční rezident stráví mimo Českou republiku, jako jsou 

soboty a neděle, státní svátky, dovolené a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním 

nerezidenta na území České republiky, po kterých bylo v jeho zaměstnání na území 

České republiky pokračováno.

Pokud ale má Česká republika se státem rezidenta uzavřenu smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění, postupuje se při zdaňování jeho příjmů podle ustanovení této smlouvy.

  Osvobození podle písmena  f) se nevztahuje na: „příjmy z osobně vykonávané 

36 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. d). ISBN 978-80-
247-4643-2.

37 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. e). ISBN 978-80-
247-4643-2.

38 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. f). ISBN 978-80-
247-4643-2.
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činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti 

a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně ( § 22 odst. 2).“39 Umělcům, 

sportovcům, artistům  a jejich spoluúčinkujícím osobám se jejich příjmy z území České 

republiky zdaňují podle § 36 odst. 1 pís. a) ZDP srážkovou daní 15% nebo srážkovou 

daní 35% podle § 36 odst. 1 pís. c) ZDP, pokud nejsou rezidenty členského státu EU, 

státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ani státu, se kterým má Česká republika 

uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

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

potřeb podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., 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 až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance“40

Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. v § 14 stanovuje, při jakých 

příležitostech lze takové nepeněžní dary zaměstnancům poskytovat:

- za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní 

pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech a za 

aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, péči o zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky,

- při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let práce u zaměstnavatele; 

do pracovních výročí se může počítat i doba odpracovaná u jiných zaměstnavatelů. Do 

uvedených výročí nelze zahrnout práce konané na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr,

- při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, 

- při prvním odchodu do důchodu ( starobního, invalidního pro invaliditu 3. 

stupně)          

h) „peněžní plnění za výstrojním a proviantní náležitosti poskytované 

39 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. f). ISBN 978-80-
247-4643-2.

40 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. g). ISBN 978-80-
247-4643-2.
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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.“41      

ch) „náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům 

bezpečnostních sil a bezpečnostních sborů podle právních předpisů“42           

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 3500 Kč 

měsíčně“43           

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

dávkami nemocenského pojištění“44             

Zákon o daních z příjmů odkazuje na vyhlášku č. 19/1991 Sb., o pracovním 

uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě 

nezpůsobilých k dosavadní práci. Tato vyhláška však byla zrušena vyhláškou č. 

405/2003 Sb., tudíž je toto ustanovení zákona v současné době obsoletní.          

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

1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992“45             

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 právního předpisu a u 

41 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. h). ISBN 978-80-
247-4643-2.

42 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. ch). ISBN 978-80-
247-4643-2.

43 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. i). ISBN 978-80-
247-4643-2.

44 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. j). ISBN 978-80-
247-4643-2.

45 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. k). ISBN 978-80-
247-4643-2.



21

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“46         

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“47          

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

zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní 

práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních 

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

vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí“48           

Tato vyhláška však byla zrušena vyhláškou č. 405/2003 Sb., tudíž je dané 

ustanovení v současné době obsoletní.          

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 (a u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk), na vrub výdajů (nákladů), 

které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů“49

46 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. l). ISBN 978-80-
247-4643-2.

47 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. m). ISBN 978-80-
247-4643-2.

48 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. n). ISBN 978-80-
247-4643-2.

49 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. o). ISBN 978-80-
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Toto osvobození je vázáno na vyhlášení nouzového stavu vládou České 

republiky podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České 

republiky. V případech, kdy vyhlášen nouzový stav není, připadá v úvahu pouze 

osvobození příspěvku v maximální výši 20 000 Kč podle písmena l).           

p) Podle tohoto ustanovení jsou osvobozeny platby zaměstnavatele v celkovém 

úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u 

penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření 

poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek na penzijní 

pojištění poukázaný ve prospěch zaměstnance na penzijní pojištění a příspěvek 

na pojistné uhrazený pojišťovně zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití 

nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění.50                      

r) „naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 

236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců) představitelům 

státní moci a některých státních orgánů a soudcům“51          

s) „náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních 

předpisů představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, 

jde-li o výdaje uvedené v bodech 1-10“52                                   

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“53 

u) „částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou 

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

247-4643-2.
50 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. p). ISBN 978-80-
247-4643-2.

51 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. r). ISBN 978-80-
247-4643-2.

52 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. s). ISBN 978-80-
247-4643-2.



23

(připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené 

zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého 

plnění zaměstnanci“ 54   

3. Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků

 3.1. Stanovení základu daně

 Podle obecné definice obsažené v § 5 odst. 1 ZDP se základem daně z příjmů 

fyzických osob rozumí: „..částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok,  

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

dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až §10 není stanoveno jinak.“55 Tato obecná 

definice je ovšem významně modifikována ustanoveními § 6 odst. 13 ZDP. Základ daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků tvoří pouze příjmy ze 

závislé činnosti a funkční požitky. Není tedy možné uplatnit žádné výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění či udržení těchto příjmů. Vychází se pravděpodobně   

z předpokladu, že zaměstnanec pracuje v prostorách a na zařízeních zaměstnavatele       

s materiálem a pracovními pomůckami, které hradí zaměstnavatel. Není tedy nucen 

vynakládat žádné vlastní výdaje, aby dosáhl, zajistil nebo si udržel svůj příjem. Přesto 

bych si dokázal představit výdaje obvykle nehrazené zaměstnavatelem, které 

zaměstnanec musí vynaložit, pokud si chce své zaměstnání a tím i příjem z něho udržet. 

Mám na mysli například výdaje za dopravu do místa výkonu zaměstnání, výdaje na 

udržení, případně zvýšení odborného vzdělání nebo výdaje na reprezentativní oblečení. 

Zastávám názor, že by bylo žádoucí umožnit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků takovéto výdaje uplatnit. Taková úprava by 

53 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. t). ISBN 978-80-
247-4643-2.

54 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.14, § 6 odst. 9 pís. u). ISBN 978-80-
247-4643-2.

55 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.12, § 5 odst.1. ISBN 978-80-247-4643-
2. 
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mohla poplatníkům pomoci najít a udržet si lépe finančně ohodnocené zaměstnání nebo 

zaměstnání ve větší vzdálenosti od místa bydliště, čímž by se zvýšila mobilita pracovní 

síly. Snížilo by se tím minimálně zatížení sociálního systému v souvislosti s poklesem 

nezaměstnanosti. Inspiraci by mohl zákonodárce čerpat například v německé úpravě 

daně z příjmů zaměstnanců. Zde si mohou zaměstnanci snížit základ daně o výdaje, 

které vynaložili v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. Mezi tyto výdaje lze 

zahrnout například náklady na cesty z domova do práce a zpět, vzdělávací kurzy, ale 

třeba i osobní počítač nebo reprezentativní oblečení.  

 Příjmy poplatníka ze závislé činnosti a funkčních požitků se navyšují o částku 

tzv. „povinného pojistného“, které je povinen za zaměstnance platit zaměstnavatel podle 

právních předpisů upravujících sociální pojištění. Povinné pojistné činí v současné době 

34% z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Skládá se z pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( 25%) a z pojistného na 

zdravotní pojištění ( 9% ). Výjimku tvoří příjem z dohod o provedení práce, který 

nepřevyšuje částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc. Takovýto příjem se o povinné 

pojistné nezvyšuje.

Naopak se ale o „povinné pojistné“ zvyšují příjmy zaměstnanců, za které nemá 

jejich zaměstnavatel povinnost platit povinné pojistné. V zásadě se jedná o 

zaměstnance, na které se nevztahují české předpisy o sociálním pojištění.

Příjem navýšený o „povinné pojistné“ je často nazýván tzv. „superhrubou 

mzdou.“ Superhrubá mzda byla zavedena do zákona o daních z příjmů v souvislosti s 

daňovou reformou, která změnila sazbu daně z progresivní na poměrnou lineární. 

Zákonodárci takto vyřešili pokles příjmů státního rozpočtu, který výše uvedená změna 

způsobila.

Superhrubou mzdu lze pravděpodobně považovat za „ryze český vynález“, podle 

mého názoru nikoliv povedený. Poplatník je vlastně povinen platit daň i z příjmů, které 

mu nenáleží. Za příjem poplatníka lze podle mého názoru považovat pouze příjem, 

který mu náleží podle pracovní smlouvy nebo mzdových předpisů plátce, tedy „hrubou 

mzdu“ ( mzda nesnížená o pojistné na sociální pojištění, které je povinen platit 

zaměstnanec ). Argument, že pojistné placené zaměstnavatelem je také příjmem 

zaměstnance, jelikož zaměstnanec má nárok na plnění ze sociálního pojištění v případě 
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nastalé sociální události, nemůže obstát. Nelze dopředu jednoznačně určit, jestli taková 

sociální událost vůbec nastane a jak vysoké plnění bude ze sociálního pojištěnín 

poplatníkovi poskytnuto. Za naprosto absurdní považuji skutečnost, že příjem je pro 

účely zdanění navyšován i poplatníkům, za které zaměstnavatel žádné povinné pojistné 

povinen platit není.

Rozumím důvodům, které zákonodárce vedly k zavedení superhrubé mzdy, tedy 

pokles příjmů státního rozpočtu v důsledku přechodu na rovné zdanění. Podle mého 

názoru však měl být tento problém řešen jednodušším způsobem. Nejjednodušším 

řešením by bylo stanovení vyšší daňové sazby. Výsledek by byl shodný a každý 

poplatník by si dovedl snadno spočítat, jak vysokou daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků skutečně platí.  

3.2. Samostatný základ daně

Podle § 6 odst. 4 ZDP jsou příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 1 pís. 

a) a d) a funkční požitky, které u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou částku 5000 Kč za 

kalendářní měsíc, samostatným základem daně. Takovéto příjmy jsou zdaněny tzv. 

„srážkovou daní“ podle § 36 odst. 2 ZDP. Podmínkou je, že se jedná o příjmy od 

zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 

4 nebo 5 ZDP.

   

3.3. Nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně jsou upraveny v § 15 ZDP. Způsob prokazování 

nároku na odečet nezdanitelných částí daně se pak řídí ustanoveními § 38l ZDP. 

Poplatník daně z příjmu fyzických osob si může od základu daně odečíst částky, které 

vynaložil v případech a za podmínek uvedených v § 15 odst. 1-9 ZDP. Pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků považuji tento 

institut za významný, jelikož nemají možnost snížit základ daně o výdaje na dosažení, 

zajištění nebo udržení svých příjmů.

Zároveň považuji za nezbytné jednotlivé nezdanitelné části vyjmenovat a uvést, 

za jakých podmínek a v jaké výši je lze uplatnit:

1) Lze odečíst hodnotu darů, které byly poskytnuty na dobročinné účely uvedené 
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v § 15 odst. 1 ZDP. V § 15 odst. 1 ZDP jsou dále stanoveny horní a dolní limit pro 

uplatnění těchto darů. Aby bylo možno hodnotu darů uplatnit, musí činit jejich celková 

hodnota alespoň 2% ze základu daně, ale minimálně 1000 Kč. Zároveň nelze odečíst 

vyšší částku, než kolik činí 10% základu daně.

Poplatník prokazuje plátci daně nárok na odečtení hodnoty darů od daňového 

základu potvrzením vystaveným příjemcem daru, jeho zákonným zástupcem nebo 

pořadatelem veřejné sbírky, ve kterém musí být uvedena výše daru a účel, za jakým byl 

dar poskytnut.

2) Lze odečíst částku rovnající se úrokům z úvěrů poskytnutých za účelem 

financování bytových potřeb. Bytovými potřebami se rozumí: 

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního 

předpisu 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 podle písmene 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)56. 

56 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.20, § 15 odst.3 pís. a) – g). ISBN 978-
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Důležitou podmínkou ovšem je, že výše uvedená bytová potřeba není používána 

k podnikání nebo k pronájmu. V takovém případě nelze úroky z úvěru od základu daně 

odečíst. Je ale možné odečíst jen poměrnou část úroků, pokud je výše uvedená bytová 

potřeba používána z části k podnikání nebo pronájmu a z části k uspokojení bytových 

potřeb poplatníka.

Aby mohl poplatník odečíst úroky z úvěru na zajištění bytových potřeb 

uvedených v písmenech a), b), c), je nutné podle § 15 odst. 4 ZDP, aby dané bytové 

potřeby vlastnil a současně užíval k trvalému bydlení svému nebo druhého manžela, 

potomků, rodičů, případně prarodičů. V roce nabytí vlastnictví stačí, jestliže poplatník 

předmět bytové potřeby vlastnil ke konci zdaňovacího období.57  U bytové potřeby 

uvedené v písmenu e) postačí splnění podmínky tvalého bydlení.

I tato nezdanitelná část základu daně je limitována horním limitem. „Úhrnná 

částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže 

domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí 

uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc 

placení úroků“58.

Existenci úvěru a výši zaplacených úroků prokazuje poplatník smlouvou o úvěru 

a potvrzením stavební spořitelny nebo banky o částce úroků, které v uplynulém 

kalendářním roce poplatník zaplatil z tohoto úvěru. Potvrzení o výši zaplacených úroků 

musí poplatník správci daně dodat každý rok nejpozději do 15. února. Současně má 

poplatník povinnost doložit, že peníze z úvěru byly skutečně využity k účelu, na který 

byl úvěr poskytnut. Vlastnické právo k nemovitostem v osobním vlastnictví je nutno 

prokázat příslušným výpisem z listu vlastnictví, nájemní právo platnou nájemní 

smlouvou, členství v právnické osobě potvrzením právnické osoby, že je jejím členem 

nebo společníkem, a zahájení stavby platným stavebním povolením nebo ohlášením 

stavby.

3) Lze odečíst příspěvky, které poplatník zaplatil na své :

80-247-4643-2. 
57 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.20, § 15 odst.4. ISBN 978-80-247-
4643-2. 

58 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.20, § 15 odst.4. ISBN 978-80-247-
4643-2. 
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a) penzijní připojištění se státním příspěvkem

b) penzijní pojištění

c) doplňkové penzijní spoření

Částka, kterou lze odečíst, je rovna úhrnu příspěvků zaplacených na některý z 

výše uvedených produktů za zdaňovací období. U penzijního pojištění se státním 

příspěvkem a u doplňkového penzijního spoření je nutno od této částky podle § 15 odst. 

5 ZDP odečíst 12 000 Kč. U penzijního pojištění musí být splněna podmínka, že byla 

sjednána výplata plnění z tohoto pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně 

nejdříve v roce dosažení věku 60 let, aby bylo možno odečíst částku zaplacenou na 

příspěvcích od základu daně.

Maximální částka, kterou je možno v jednom zdaňovací období odečíst činí      

12 000 Kč. Pokud dojde k zániku některého z výše uvedených produktů tím, že je 

poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění, ale poplatníkovi nevznikne nárok na 

penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění, vzniká poplatníkovi povinnost 

zdanit částky, o které mu byl v příslušných letech snížen daňový základ, podle § 10 ZDP 

jako ostatní příjmy.

Poplatník je povinen prokázat příslušnou smlouvou o uzavření penzijního 

připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvou o doplňkovém penzijním spoření, 

popřípadě smlouvou o penzijním připojištění či potvrzením instituce penzijního 

pojištění o účasti poplatníka na tomto produktu existenci nároku na odečtení 

zaplacených příspěvků od základu daně. Zároveň je poplatník povinen každý rok 

nejpozději do 15. února předložit plátci daně potvrzení vydané příslušnou institucí o 

příspěvcích, které poplatník zaplatil za uplynulé zdaňovací období na penzijní pojištění, 

penzijní pojištění se státním příspěvkem, popřípadě na doplňkové penzijní spoření.

4) Lze odečíst částku, kterou poplatník zaplatil za zdaňovací období na 

pojistném na soukromé životní pojištění. Opět musí být splněn předpoklad, že výplata 

pojistného je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od jejího uzavření a současně 

nejdříve v kalendářním roce dosažením věku 60 let. U smluv, ve kterých je sjednána 

pevná částka pro případ dožití, je nutné splnit podle § 15 odst. 6 ZDP kritéria výše 

částky odvozená od pojistné doby. 

Částka, kterou lze v jednom zdaňovací období odečíst, je opět omezena horním 
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limitem 12 000 Kč za všechny smlouvy, které má poplatník uzavřeny. V případě 

nedodržení výše uvedených podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny 

doby trvání pojištění má poplatník opět povinnost zdanit částky, o které mu byly 

sníženy daňové základy. Toto neplatí v případě převedení rezervy nebo kapitálové 

hodnoty pojištění na pojištění podle nově uzavřené smlouvy bez vyplacení odbytného 

nebo pojistného plnění. 

Nárok na odečtení pojistného od základu daně prokazuje poplatník plátci 

smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou. Zároveň má povinnost 

předat plátci každý rok nejpozději do 15. února potvrzení o zaplaceném pojistném za 

uplynulé zdaňovací období na soukromé životní pojištění nebo o zaplacené poměrné 

části jednorázového pojistného připadající na uplynulé zdaňovací období.  

5) Lze odečíst částku, kterou poplatník zaplatil jako členské příspěvky odborové 

organizaci, jejímž je členem, a která obhajuje podle svých stanov hospodářské a sociální 

zájmy zaměstnanců. V jednom zdaňovacím období může poplatník odečíst částku, která 

nepřesahuje 1,5% všech jeho příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za 

zdaňovací období kromě příjmů zdaněných srážkovou daní. Zároveň nelze uplatnit v 

jednom zdaňovacím období částku vyšší než 3 000 Kč. Poplatník prokazuje plátci 

zaplacení členského příspěvku za uplynulé zdaňovací období potvrzením vystaveným 

příslušnou  odborovou organizací.

6) 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 ZDP poplatníkem s příjmy 

z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti.59 

Tímto způsobem lze od základu daně odečíst maximálně 10 000 Kč, u osob se 

zdravotním postižením 13 000 Kč, respektive 15 000 Kč u osob s těžším zdravotním 

postižením, v jednom zdaňovacím období.   

Poplatník prokazuje zaplacení úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání potvrzením o jejich výši, a pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením 

potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o uznání invalidní v 1., 2. 

59 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.21, § 15 odst.8. ISBN 978-80-247-
4643-2. 



30

nebo 3. stupni, popřípadě rozuhodnutím Úřadu práce ČR o uznání zdravotně 

znevýhodněnou. 

4. Stanovení výše a výběr daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků
4.1. Sazba daně

Podle § 16 ZDP činí daň počítaná ze základu daně, zjištěného způsobem 

popsaným v předcházející kapitole a sníženého o nezdanitelné části daně, 15%. Je 

ovšem nutno brát v úvahu, že se daň vypočítává z tzv. superhrubé mzdy, tudíž reálné 

zatížení, o které se skutečně sníží příjem poplatníka, činí 20.1%.

Od 1.1.2013 byl však novelou zákona o daních z příjmů zařazen nový § 16a, 

který zavádí solidární zvýšení daně. Daň stanovená podle § 16 se zvyšuje o solidární 

zvýšení, které činí 7% z rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do základu daně    

v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy, jejíž výši upravuje 

zákon o pojistném na sociální zabezpečení. Solidární zvýšení daně by mělo být podle 

důvodové zprávy k zákonu č. 502/2012 Sb. pouze dočasným opatřením ke zvýšení 

příjmů státního rozpočtu pro zdaňovací období let 2013-2015.

Pro ilustraci uvádím jednoduchý příklad. Řekněme, že poplatník pobírá od 

zaměstnavatele měsíční příjem ve výši 120 000 Kč a neodečítá si žádné nezdanitelné 

části základu daně. Roční příjem poplatníka tedy činí 1 440 000 Kč. 48násobek 

průměrné mzdy činí 1 242 000 Kč. Základ daně poplatníka pro daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti činí 1 929 600 Kč. Daň 15% ze základu daně činí 289 440 Kč.  

Poplatník bude muset navíc zaplatit solidární příspěvek k dani z příjmů 7% ze 198 000 

Kč, který činí 13 860 Kč. Celková daň poplatníka před snížením o slevy na dani a 

daňová zvýhodnění bude činit 303 300 Kč. 

Vzhledem k zavedení solidárního příspěvku není dle mého názoru jednoznačné, 

jakým druhem sazby jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňovány. 

Zcela jistě se jedná o sazbu poměrnou, neboť současná sazba je vyjádřena určitým 

poměrem k daňovému základu. Je ovšem otázkou, zda se jedná o sazbu poměrnou 

lineární nebo poměrnou progresivní. Zákonodárce uvádí v důvodové zprávě k novele 
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zákona o daních z příjmů, že zavedením solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických 

osob „ se nejedná o zavedení dalšího pásma pro daň z příjmů fyzických osob.“ 60 

Zákonodárce zcela jasně v důvodové zprávě vyjadřuje záměr nadále se držet principu 

tzv. rovné daně, který byl zaveden do zákona o daních z příjmů novelou účinnou od 

1.1.2008, kdy byla zavedena daňová sazba poměrná lineární ve výši 15% z daňového 

základu pro všechny druhy příjmů fyzických osob. 

Podle mého názoru se však zavedením solidárního příspěvku pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti změnil 

druh daňové sazby z poměrné lineární na poměrnou progresivní, i když v poněkud 

nestandardní podobě. Solidární příspěvek rozdělil tzv. hrubý příjem poplatníka, tedy 

příjem vyplácený zaměstnavatelem nesnížený o pojistné na sociální pojištění, které má 

povinnost platit poplatník, na dvě části, přičemž hranici tvoří výše 48násobku průměrné 

mzdy, která pro tento rok činí 1 242 000 Kč ročně. Podle mých výpočtů zaplatí 

poplatník na dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 20.1% hrubé mzdy z částky do   

1 242 000 Kč a 27.1% hrubé mzdy přesahující částku 1 242 000 Kč. Navzdory tvrzení 

zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu je tímto hrubý příjem poplatníka rozdělen do 

dvou pásem s různým daňovým zatížením, což je nepochybně znak progresivního 

zdanění.

Dalo by se tedy říci, že z formálního hlediska je příjem poplatníka ze závislé 

činnosti a funkčních požitků zdaňován sazbou poměrnou lineární, kdežto z materiálního 

pohledu se jedná o sazbu poměrnou progresivní.

 

4.2. Slevy na dani

Daň vypočtenou pomocí daňové sazby ze základu daně lze snížit za pomoci 

institutu slev na dani. Problematika slev na dani je upravena v § 35 až 35d ZDP, jejich 

uplatňování se pak řídí ustanoveními § 38k a 38l ZDP. Poplatníci daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti však mohou využít pouze slevy na dani upravené v   

60 Zákon č. 502/2012 Sb.o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků 
veřejných rozpočtů . Důvodová zpráva.
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§ 35ba ZDP a daňového zvýhodnění upraveného v § 35c ZDP.

1. Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je upravena v § 35ba odst. 1 pís. a) ZDP a činí 24 840 Kč. 

1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která omezila okruh 

poplatníků, kteří mohou tuto slevu uplatnit. 

Zatímco dříve se snižovala vypočtená daň o tuto slevu každému poplatníkovi 

daně z příjmů, nově nemohou této možnosti využít poplatníci, „kteří k 1.lednu 

zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze 

zahraničního povinného pojištění stejného druhu.“61  Poněkud nešťastná formulace 

novelizovaného ustanovení způsobila, že mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických 

osob, kteří zároveň pobírají starobní důchod, přerušilo výplatu svého důchodu na den 

1.1.2013, aby mohli uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013.

Proti tomuto postupu vystoupilo Generální finanční ředitelství: „V případě, kdy 

na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto 

důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem 

takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o 

daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k 

možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.“62 

Generální finanční ředitelství tedy zcela jasně vyjádřilo záměr postihovat 

poživatele starobního důchodu, kterým na vlastní žádost byla výplata starobního 

důchodu k 1.1.2013 zastavena, pokud z objektivních okolností vyplývá, že jejich 

jediným záměrem bylo získání slevy na poplatníka za zdaňovací období 2013. Zajímalo 

by mne, jakými objektivními okolnostmi se budou správci daně řídit při prokazování 

záměru těchto poplatníků zneužít právo. Budou prověřováni jen poplatníci, kteří 

zastavili výplatu důchodu na den, nebo i ti, kteří zastavili výplatu důchodu na více dní? 

Podle mého názoru nelze prokázat záměr zneužít právo jiným způsobem, než přiznáním 

poplatníka nebo výpovědí svědků. Doměřit daň pouze na základě skutečnosti, že 

61 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.48, § 35ba odst.1 pís a). ISBN 978-80-
247-4643-2. 

62 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, Tisková zpráva: Informace k přiznání slevy na dani pracujícím 
starobním důchodcům. 8.1. 2013. Praha. Dostupná z: 
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20433.html?year=0
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poplatník zastavil pobírání důchodu k 1.1.2013 na podezřele krátkou dobu, podle mého 

názoru není možné. Takovým postupem by došlo k porušení základních zásad 

spravedlivého procesu, což by v demokratickém státě rozhodně nemělo být přípustné.

Stát by podle mého názoru neměl pomocí principu objektivní odpovědnosti 

napravovat nedostatky právních předpisů, které vytváří, a chyby respektive 

nedůslednost některých úředníků při své práci. Již po prvním přečtení novelizovaného 

znění § 35ba odst. 1 pís. a) musí být i většině laiků jasné, že je možný dvojí výklad. 

Novela zákona přitom musela během legislativního procesu projít rukama řadě 

odborníků, kteří by měli nedostatky odhalit, mám na mysli například autory zákona v 

rámci ministerstva financí, členy legislativní rady vlády nebo členy poslanecké 

sněmovny a senátu. Byla zde tedy řada příležitostí formulovat ustanovení § 35ba odst. 1 

pís. a) srozumitelněji a snad i spravedlivěji. Podle mého názoru by bylo například 

spravedlivé, pokud by sleva na poplatníka byla snížena o poměrnou část za každý 

kalendářní měsíc, ve kterém poplatník vykonávající závislou činnost byť jediný den 

pobíral současně starobní důchod.

Vzhledem k tomu, že podle § 136 DŘ je poplatník povinen podat řádné daňové 

tvrzení do třech měsíců od skončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, a 

daň je splatná podle § 135 DŘ v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení, 

mohou orgány finanční správy své stanovisko do té doby mnohokrát přehodnotit. Pokud 

však budou postupovat způsobem uvedeným ve výše uvedeném prohlášení Generálního 

finančního ředitelství, lze očekávat, že se někteří poplatníci budou svých práv domáhat 

soudní cestou. 

2. Sleva na manžela/ku

Podle § 35ba odst. 1 pís. b) ZDP lze vypočtenou daň snížit znovu o částku        

24 840 Kč na manžela/ku žijící s poplatníkem v jedné domácnosti za podmínky, že jeho/ 

její celkový vlastní příjem nepřesáhl za zdaňovací období částku 68 000 Kč. V případě, 

že je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, lze odečíst částku 49 680 Kč.

Do celkového vlastního příjmu manžela/ky se však nezapočítávají tyto příjmy:

a) dávky státní sociální podpory

b) dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna

c) dávky osobám se zdravotním postižením 
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d) dávky pomoci v hmotné nouzi

e) příspěvek na péči

f) sociální služby

g) státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem

h) státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření

i) státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 

stavebního spoření

j) stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání

k) příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na 

příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který od daně osvobozen podle   

§ 4 ZDP

l) příjem plynoucí druhému z manželů nebo pro účely daně z příjmů považovaný 

za příjem druhého z manželů, pokud mají majetek ve společném jmění manželů.

3) Slevy pro osoby se zdravotním postižením

Poplatník si může odečíst podle § 35ba odst 1 pís. c)-e) ZDP  slevu na dani ve ve 

výši 2 520 Kč, pobírá-li invalidní důchod pro invaliditu 2. a 3. stupně, ve výši 5 040 Kč, 

pobírá-li invalidní důchod 3. stupně, 16 140 Kč, je-li držitelem průkazu ZTP/P. 

Důchodem pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně se rozumí důchod pobíraný podle 

zákona o důchodovém pojištění. Slevu lze odečíst, i když zanikl nárok na invalidní 

důchod, pokud se tak stalo z důvodu souběhu s nárokem na výplatu starobního důchodu.

Poplatník prokazuje svůj nárok plátci daně rozhodnutím o přiznání invalidního 

důchodu Českou správou sociálního zabezpečení. Současně je povinen každoročně do 

15. února předložit plátci doklad o výplatě důchodu. Pokud pobírá poplatník v důsledku 

invalidity 3. stupně jiný důchod z důchodového pojištění, nárok na invalidní důchod mu 

zanikl souběhem nároku na starobní důchod nebo žádost o invalidní důchod 3. stupně 

byla zamítnuta z jiného důvodu než, že není invalidní, prokazuje poplatník nárok na 

příslušnou slevu na dani potvrzením správce daně.

4. Sleva pro studenty

Poplatník, který se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání studiem 

nebo předepsaným výcvikem, si může podle § 35ba odst. 1 pís. f) ZDP odečíst slevu ve 
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výši 4020 Kč. Tuto slevu lze uplatnit, dokud poplatník nedovrší věk 26 let. Výjimku 

tvoří poplatníci, kteří studují prezenční formou v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzdělání, u nichž lze tuto slevu uplatnit do dovršení věku 28 

let. 

Co se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem, je blíže vymezeno v zákoně č. 117/1995 Sb. O státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 12-15, a v prováděcích předpisech 

k tomuto zákonu. 

„Jde-li o studium na zahraniční střední nebo vysoké škole, je třeba mít k 

dispozici rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

vydané na žádost studenta, o tom, že jeho studium určitého oboru na určité zahraniční 

škole je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České 

republice. Dále pak stačí pravidelně předkládat potvrzení o studiu vydané zahraniční 

školou na školní rok, semestr apod., ze kterého je patrné, že jde o studium uvedené v 

rozhodnutí MŠMT.“ 63 V případě studia na české střední nebo vysoké škole stačí pouze 

potvrzení školy, že se poplatník připravuje soustavně na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem.

Poplatník může uplatnit všechny slevy na dani, na které má nárok, maximálně 

však do výše vypočtené daňové povinnosti. Současně nelze pouze uplatnit nárok na 

slevu na poplatníka pobírajícího invalidní důchod 1. a 2. stupně se slevou na poplatníka 

pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. 

Podle ustanovení § 35ba odst. 3 ZDP může poplatník uplatnit slevy na dani 

uvedené v bodech 2.-4. ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož 

počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevy. Pokud tedy  například 

začne poplatník pobírat invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně k 1.10.2013, bude 

moci uplatnit slevu na dani za zdaňovací období 2013 z tohoto důvodu ve výši třech 

dvanáctin z částky 2 520 Kč, což odpovídá částce 630 Kč.

Navzdory ustanovení § 35ba odst. 3 ZDP takto nelze postupovat u slevy na 

manžela/ku uvedené v § 35ba odst. 1 pís. b) ZDP. Možnost uplatnění této slevy závisí na 

63 PELC, Vladimír; PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. aktualizované vydání. 
Olomouc: ANAG, 2012. Část první, Daň z příjmů fyzických osob, k § 35ba, s. 641. ISBN 978-80-
7263-742-3 
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výši příjmu manžela/ky poplatníka za celé zdaňovací období. Jelikož nelze s jistotou říci 

v průběhu zdaňovacího období, zda poplatník bude mít na slevu nárok, uplatňuje se tato 

sleva až po skončení zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování.

4.3. Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v jedné domácnosti 

( dále jen daňové zvýhodnění ) je upraveno v § 35c až § 35d ZDP, uplatňování a 

prokazování nároku na daňové zvýhodnění se pak řídí ustanoveními § 38k a §38l ZDP.

Daňové zvýhodnění se odlišuje od slev na dani tím, že je ho možno uplatnit i ve 

formě daňového bonusu, popřípadě částečně formou slevy na dani a částečně formou 

daňového bonusu. Uplatnění daňového zvýhodnění formou daňového bonusu znamená, 

že poplatník má za zdaňovací období nárok na vyšší daňové zvýhodnění, než kolik činí 

jeho daňová povinnost. Vzniklý rozdíl je poplatníkovi povinen vyplatit plátce nebo 

správce daně v případě, že poplatník podal daňové přiznání. Při výplatě daňového 

bonusu se postupuje obdobně jako při výplatě přeplatku na dani.

Částka, kterou lze uplatnit na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v 

domácnosti, činí 13 404 Kč ročně, a pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P lze uplatnit 

částku 26 808 Kč ročně. Počet dětí, na které lze daňové zvýhodnění uplatnit, není 

omezen. Daňový bonus může uplatnit pouze poplatník, jehož příjem ve zdaňovacím 

období, do kterého se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaňované 

srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, dosáhl alespoň výše šestinásobku minimální 

mzdy podle zvláštních právních předpisů. Zároveň lze uplatnit pouze daňový bonus 

vyšší než 100 Kč ročně a maximálně do částky 60 300 Kč ročně.

 Poplatník může daňové zvýhodnění uplatnit na dítě vlastní, osvojené, dítě v 

péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů nebo na vnuka/vnučku, 

jehož/jejíž rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. 

Zároveň takové dítě musí být nezletilé nebo zletilé mladší 26 let splňující jednu z 

podmínek uvedených v § 35c odst. 6 pís. b) ZDP:

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,

2. nemůže se pro nemoc nebo úraz soustavně připravovat na budoucí povolání 

nebo vykonávat výdělečnou činnost,
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3. nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. Pokud dítě dočasně pobývá mimo domácnost, nemá to 

vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

Na jedno vyživované dítě ovšem může uplatnit daňové zvýhodnění v jednom 

kalendářním měsíci pouze jeden poplatník. Poplatník má nárok za každý měsíc, na 

jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, na jednu 

dvanáctinu z roční částky. Daňové zvýhodnění lze také nárokovat již v kalendářním 

měsíci, kdy nastala skutečnost nárok na daňové zvýhodnění zakládající. Vyživuje-li dítě 

v jednom kalendářním měsíci ve své domácnosti více poplatníků, může daňové 

zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich. V praxi přirozeně dochází k mnoha aplikačním 

problémům, zejména v případech, kdy je o dítě pečováno ve více domácnostech. 

Typickým příkladem může být střídavá péče rodičů dítěte. Podle pokynu GFŘ D-6 by se 

mělo v takovýchto případech vycházet zejména z dohody rodičů o uplatňování 

daňového zvýhodnění. Jinak má každý rodič nárok na daňové zvýhodnění za dobu, po 

kterou je dítě příslušníkem jeho domácnosti, neboť se vychází z předpokladu, že osoba  

( i dítě ) může být příslušníkem jen jedné domácnosti.

Nárok na daňové zvýhodnění prokazuje poplatník podle § 38l odst. 3 ZDP:

a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte

b) předložením průkazu ZTP/P

c) potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, že neuplatňuje nárok na 

daňové zvýhodnění současně

d) potvrzením školy o soustavné přípravě na budoucí povolání studiem nebo 

praktickým výcvikem, v případě studia na zahraniční škole je nutné předložit ještě 

potvrzení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že je takové studium postaveno 

na roveň studia na škole v České republice

e) potvrzením správce daně o výživě zletilého dítěte mladšího 26 let, které se 

nemůže ze zdravotních důvodů soustavně připravovat na výkon budoucího povolání 

nebo vykonávat výdělečnou činnost, a které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. 

stupně.
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4.4. Výběr daně

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je vybírána 

a placena formou záloh podle ustanovení § 38h ZDP. Jedná se o systém odlišný od 

systému placení záloh na daň z příjmů podle § 38a ZDP. Zálohy na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou poplatníkovi každý měsíc   

z měsíční mzdy a odváděny na účet správce daně. Klíčovou úlohu v tomto procesu má 

plátce daně.

Plátce daně nejprve musí vypočítat výši zálohy, kterou bude poplatníkovi ze 

mzdy srážet. Záloha je počítána ze základu daně, který tvoří úhrn příjmů zúčtovaných 

nebo vyplacených plátcem poplatníkovi, které nepodléhají daňovému osvobození, za 

kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, navýšených o povinné pojistné na sociální 

pojištění placené plátcem za poplatníka. Plátce sráží zálohy ze mzdy poplatníkovi při 

provádění zúčtování mezd, zpravidla jednou měsíčně, ale je možno provádět zúčtování 

mezd pravidelně i po delším časovém období. Pokud ale plátce vyplácí poplatníkovi 

mzdu za více kalendářních měsíců najednou, má povinnost vypočítat zálohy ze mzdy, 

jako by byla mzda vyplácena postupně v jednotlivých měsících, pokud je takový postup 

pro poplatníka výhodnější, a pokud poplatník neuplatnil u plátce ve zdaňovacím období 

daňové zvýhodnění. Záloha činí 15% ze základu daně a v případě, že měsíční příjem 

poplatníka je vyšší než čtyřnásobek průměrné mzdy stanovené zákonem o pojistném na 

sociální zabezpečení, zvyšuje se záloha podle § 38ha ZDP o solidární zvýšení daně, 

které činí 7% z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet 

zálohy a čtyřnásobkem průměrné mzdy stanovené zákonem o pojistném na sociální 

zabezpečení.

 Pokud ovšem poplatník podepsal u plátce nejpozději do 15. února prohlášení na 

příslušné zdaňovací období, jehož náležitosti jsou upraveny v § 38k odst. 4 ZDP, sníží 

plátce výši zálohy o poměrnou část slev na dani a daňových zvýhodnění, na které má 

poplatník nárok ( kromě slevy na manžela/ku ).V případě, že má poplatník nárok na 

výplatu daňového bonusu, má plátce povinnost podle § 35d odst. 4 ZDP mu daňový 

bonus vyplatit při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. O částku 

vyplaceného daňového bonusu sníží plátce odvod záloh na daň správci daně za 

příslušný kalendářní měsíc. Jestliže nároky poplatníků na výplatu daňových bonusů jsou 
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vyšší než celkový objem záloh na daň, je plátce povinen podle § 35d odst. 5 ZDP 

vyplatit poplatníkům daňové bonusy ze svých prostředků. Plátce má následně dva 

možné způsoby, jak získat takto vynaložené vlastní prostředky zpět. Buď sníží o tyto 

částky odvody záloh správci daně v následujících měsících, maximálně však do konce 

zdaňovacího období, nebo požádá správce daně o poukázání příslušné částky pomocí 

tiskopisu vydaným Ministerstvem financí. 

Pokud poplatník příslušné prohlášení nepodepsal, jsou mu plátcem sráženy 

zálohy v plné výši. Poplatník, který podepisuje u plátce prohlášení, v něm musí uvést 

tyto skutečnosti:

„a) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba 

ZDP, popř. kdy a jak se změnily,

b) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc 

zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba ZDP u jiného 

plátce daně, a že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného 

plátce prohlášení k dani,

c) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na 

vyživované dítě (§ 35c), popřípadě kdy a jak se změnily a jedná-li se o zletilé studující 

dítě, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

d) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc 

zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce 

daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani  

za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba,

e) že k 1. lednu zdaňovacího období nepobírá starobní důchod z důchodového 

pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.“64  

Poplatník může podle ustanovení § 38ch ZDP požádat plátce písemně do 15. 

února po uplynutí zdaňovacího období o provedení ročního zúčtování záloh na daň z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění 

(dále jen roční zúčtování). Může tak ovšem učinit jen v případě, že v příslušném 

zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho plátce nebo od více plátců 

64 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.58, § 38k odst. 4. ISBN 978-80-247-
4643-2. 
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postupně, podepsal u všech plátců daňové prohlášení a zároveň nepodal nebo není 

povinen podat daňové přiznání. Podle § 38k odst. 7 ZDP může poplatník, který 

nepodepsal u plátce na příslušné zdaňovací období daňové prohlášení, podepsat daňové 

prohlášení dodatečně do 15. února roku následujícího po skončení zdaňovacího období.

Plátce daně provádí roční zúčtování na základě dokladů od všech předchozích 

plátců daně, které je povinen plátci dodat poplatník nejpozději do 15. února. Výčet 

dokladů, které je povinen poplatník plátci dodat, je uveden v § 38ch odst. 3 ZDP: 

doklady o zúčtované nebo vyplacené mzdě, povinném pojistném, sražených zálohách na 

daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani a vyplacených měsíčních 

daňových bonusech. Při provádění ročního zúčtování přihlédne plátce daně podle § 38k 

odst. 6 ZDP poprvé i k nezdanitelným částkám ze základu daně uvedených v § 15 ZDP 

a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 pís. b) ZDP (sleva na manžela/ku). Plátce daně 

přihlédne i ke slevám na dani a daňovému zvýhodnění, které poplatník z nějakého 

důvodu neuplatnil v průběhu zdaňovacího období, ačkoliv na ně měl nárok, pokud 

prokáže plátci rozhodné skutečnosti pro jejich uplatnění nejpozději do 15. února po 

skončení zdaňovacího období. Plátce přihlédne ke slevám na dani a daňovým 

zvýhodněním i u poplatníka, který podepsal daňové prohlášení u plátce dodatečně do 

15. února po skončení zdaňovacího období, pokud současně doloží i rozhodné 

skutečnosti pro jejich uplatnění. 

V případě, že poplatník neuplatní své nároky na snížení daňové povinnosti u 

plátce do 15. února roku následujícího po konci zdaňovacího období, má ještě možnost 

podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období příslušnému 

správci daně.

Po provedení ročního zúčtování je nutné vypořádat se s rozdíly mezi daní 

sraženou zálohově a skutečnou daňovou povinností poplatníka. Pokud poplatník 

neuplatňuje daňové zvýhodnění, vrátí mu plátce jako přeplatek na dani podle § 38ch 

odst. 5 ZDP kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou nejpozději 

při zúčtování mzdy za březen, pokud tento rozdíl činí alespoň 50 Kč.

Poněkud odlišný postup se aplikuje podle § 35d odst. 6, 7 ZDP v případě 

poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění. Částka daňového zvýhodnění se rozdělí na 

slevu na dani a daňový bonus. Daň snížená o všechny slevy na dani plátce porovná s 
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úhrnem sražených záloh. Následně plátce porovná daňový bonus s úhrnem měsíčních 

daňových bonusů vyplacených ve zdaňovacím období. V případě, že byla ve 

zdaňovacím období vyplacena na měsíčních daňových bonusech částka vyšší, než je 

roční daňový bonus, sníží plátce o tuto sumu přeplatek na dani po slevě. Pokud ovšem 

bylo poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vyplaceno méně, než kolik činí 

daňový bonus, zvýší plátce o tuto částku přeplatek na dani nebo naopak sníží 

nevyplacenou částku na daňovém bonusu o nedoplatek na dani po slevě. Částka, která 

má být nakonec poplatníkovi vyplacena, se nazývá doplatek ze zúčtování, bez ohledu na 

to, jakým způsobem bylo této částky docíleno. Doplatek ze zúčtování je plátce povinen 

poplatníkovi vyplatit nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Doplatek nižší než 50 Kč 

se nevyplácí.

V obou výše zmíněných způsobech ročního zúčtování se nesráží případné 

nedoplatky z ročního zúčtování. 

U poplatníků, kteří pobírají příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 pís. a) a 

d) ZDP nebo z funkčních požitků  a splňují podmínky uvedené § 6 odst. 4 ZDP pro 

zdanění srážkovou daní, jsou tyto příjmy zdaňovány srážkovou daní ve výši 15% podle 

§ 36 odst. 2 ZDP. Srážkovou daň strhává poplatníkům z těchto příjmů plátce daně  a 

odvádí je příslušnému správci daně. Tyto příjmy jsou samostatným základem daně, 

tudíž se nezahrnují do celkových příjmů za zdaňovací období.

4.5. Přeplatky a nedoplatky na dani

Při vybírání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, může z různých příčin nastat situace, kdy plátce srazí poplatníkovi daň, zálohu 

na daň v nesprávné výši nebo poskytne daňové zvýhodnění v nesprávné výši. V 

takových případech se postupuje podle ustanovení § 38i ZDP:

1. Plátce srazí poplatníkovi vyšší zálohy na daň nebo poskytne poplatníkovi 

nižší měsíční daňové zvýhodnění, než měl. Plátce vrátí poplatníkovi vzniklý přeplatek 

na zálohách nebo vyplatí rozdíl na daňovém zvýhodnění v následujícím měsíci, 

nejpozději však do 15. února následujícího roku. O takto vyplacenou částku sníží plátce 

daně nejbližší odvod záloh správci daně.

2. Plátce srazí poplatníkovi celkovou daň vyšší nebo poskytne celkové daňové 
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zvýhodnění za zdaňovací období nižší, než je stanoveno zákonem. V takovém případě 

plátce vrátí poplatníkovi přeplatek nebo vyplatí rozdíl na daňovém zvýhodnění, pokud 

neuplynuly tři roky od konce zdaňovacího období. O takto vyplacenou částku sníží 

plátce nejbližší odvod záloh správci daně.

3. Plátce srazí poplatníkovi nižší zálohu na daň nebo poskytne měsíční daňové 

zvýhodnění vyšší, než je stanoveno zákonem. Plátce může dodatečně poplatníkovi srazit 

zálohu na daň nebo dlužnou částku na daňovém zvýhodnění nejpozději do 31. března 

následujícího roku. Takto sraženou částku odvede plátce daně správci daně v nejbližším 

termínu pro odvod záloh na daň. Dlužnou částku na daňovém zvýhodnění ale může 

poplatník rovněž použít na vyplacení daňového bonusu jinému poplatníkovi.

4. Plátce srazí poplatníkovi celkovou daň nižší nebo poskytne daňové 

zvýhodnění vyšší, než je stanoveno zákonem. V takovém případě může plátce 

dodatečně srazit daň nebo dlužnou částku na daňovém zvýhodnění, pokud neuplynulo 

dvanáct měsíců od doby, kdy byla daň nesprávně sražena nebo daňové zvýhodnění 

nesprávně poskytnuto. Takto sraženou částku odvede plátce daně správci daně v 

nejbližším termínu pro odvod záloh na daň, přičemž i v tomto případě je možno použít 

dlužnou částku na daňovém zvýhodnění na vyplacení daňového bonusu jinému 

poplatníkovi.

5. Pokud poplatníkovi nebyla sražena daň nebo poskytnuto neoprávněné daňové 

zvýhodnění vinou tohoto poplatníka, lze dlužnou částku srazit poplatníkovi včetně 

příslušenství do tří let od konce zdaňovacího období, v němž k takovému pochybení 

došlo.

4.6. Daňové tvrzení

Poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  

v zásadě není podle § 38g odst. 2 ZDP povinen podat daňové přiznání, nebo-li daňové 

tvrzení v souladu s terminologií daňového řádu. Musí však splnit několik podmínek.     

V daném zdaňovacím období musí mít příjmy pouze podle § 6 ZDP ze závislé činnosti a 

funkčních požitků, nepočítají se příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň 

vybírána srážkou, a příjmy podle § 7-§10 v maximální výši 6 000 Kč za zdaňovací 

období. Současně může pobírat příjmy vždy pouze od jednoho plátce. Může tedy 
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pobírat příjmy od více plátců ve zdaňovacím období, ale jen postupně za sebou. 

Zároveň musí mít u všech plátců podepsané daňové prohlášení na příslušné zdaňovací 

období. Daňové přiznání také nemusí podávat poplatník pouze s příjmy ze závislé 

činnosti a funkčními požitky plynoucími ze zahraničí, které jsou vyjmuty v České 

republice ze zdanění podle § 38f ZDP. 

V § 38g odst 2 ZDP jsou dále uvedeny případy, kdy poplatník daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daňové přiznání podat musí, i 

když splnil podmínky uvedené výše. Daňové přiznání je tedy povinen podat poplatník, 

který je v České republice daňovým nerezidentem, který uplatňuje slevy na dani, na 

které má podle § 35ba odst. 2 ZDP nárok, daňová zvýhodnění nebo nezdanitelné části 

základu daně. Dále je povinen podat daňové přiznání kterýkoliv poplatník, který 

uplatňuje nárok na snížení základu daně o hodnotu darů poskytnutých do zahraničí. 

Rovněž musí podat daňové přiznání poplatník, který obdržel příjmy ze závislé činnosti 

nebo funkční požitky za minulá léta, které se tudíž nepovažují za příjmy ve zdaňovacím 

období, ve kterém je plátce daně zúčtoval v jeho prospěch.

Nově musí povinně podat daňové přiznání také poplatník, u něhož jsou splněny 

podmínky k solidárnímu zvýšení daně nebo zálohy na daň podle § 16a ZDP.

V případě, že poplatník nemá povinnost daňové přiznání za splnění výše 

uvedených podmínek podat, neznamená, že by daňové přiznání vůbec podat nemohl. 

Právo podat daňové přiznání náleží každému poplatníkovi.

Řádné daňové přiznání je možno podat u příslušného správce daně do třech 

měsíců od skončení zdaňovacího období.

Plátce daně, který vyplatil nebo zúčtoval ve zdaňovacím období příjmy ze 

závislé činnosti nebo funkční požitky, je povinen podle § 38j odst. 4, 5 ZDP podat 

svému správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po 

uplynutí kalendářního roku. Pokud plátce podává vyúčtování elektronicky, může využít 

prodloužené lhůty pro podání do 20. března.
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5. Daňové úniky

Cílem pravděpodobně každého subjektu vykonávajícího ekonomickou činnost je 

maximalizace zisku dosažením co nejvyšších příjmů při vynaložení co možná nejnižších 

výdajů. Čistě z ekonomického hlediska je nutné za výdaje považovat i povinné odvody 

státu ve formě daní, poplatků či pojištění. Ve snaze snížit své výdaje na minimum se 

daňové subjekty bohužel často snaží vyhnout daňové povinnosti nebo ji alespoň snížit 

způsoby odporujícími zákonné úpravě. Stát tak kvůli takovým jednáním daňových 

subjektů každoročně přichází o značnou část svých příjmů, někteří odborníci hovoří až 

o 200 miliardách ročně.

V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků tvoří převážnou část daňových úniků příjmy z výkonu nelegální práce, které 

nejsou zdaněny vůbec nebo je z nich odvedena daň vypočtená z nižšího daňového 

základu, než udává zákon. Definici nelegální práce obsahuje § 5 odst. 1 pís. e) zákona č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely zdanění příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků považuji za významnou část 

definice obsaženou v bodě 1, která zní: „Nelegální prací je výkon závislé práce fyzickou 

osobou mimo pracovněprávní vztah.“65 Pracovněprávním vztahem se podle § 3 

zákoníku práce rozumí pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 

činnosti.  

Z hlediska daňových úniků považuji za významné zejména dva druhy nelegální 

práce, a sice práci načerno a švarcsystém.

   

5.1. Švarcsystém

Tento způsob snižování daňové povinnosti je nazván podle jména podnikatele, 

který ho pravděpodobně jako první počátkem 90. let ve větší míře uvedl do praxe. 

„Švarcsystém není nikde formálně definován, ale je za něj považována praxe, kdy 

fyzické osoby vykonávají práci pro jinou osobu mimo pracovněprávní vztahy jako osoby  

samostatně výdělečně činné, a to na základě obchodněprávních nebo občanskoprávních  

65 KAPOUN, Radek. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. 1. 
vydání. Olomouc: ANAG, 2012. Kapitola 3, Vymezení závislé a nelegální práce, s. 15. ISBN 978-80-
7263-755-3 
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smluv, kdy činnost OSVČ vykazuje znaky závislé práce.“66 

Švarcsystém je bezesporu velmi výhodný v prvé řadě pro poskytovatele práce. 

Poskytovatel práce ušetří nemalé prostředky tím, že nemusí za pracovníky platit 

povinné pojistné, odpadnou i náklady na administrativu spojenou se mzdovým 

účetnictvím. Zároveň se takový vztah mezi poskytovatelem práce a pracovníkem neřídí 

zákoníkem práce, který je konstruován tak, aby především chránil práva zaměstnanců. 

Poskytovatel práce tedy může s pracovníkem pracujícím jako osoba samostatně 

výdělečně činná kdykoliv ukončit spolupráci ze dne na den bez výpovědních důvodů, 

výpovědní lhůty nebo odstupného. V případě nemoci pracovníka není povinen 

poskytovat náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, odpadnou i 

kontroly nemocných pracovníků, jestli dodržují léčebný režim...atd.

Pro pracovníky již podle mého názoru švarcsystém tak výhodný není. Zcela 

určitě pracovník pracující na živnostenské oprávnění ušetří na dani z příjmů, což 

dokazuje následující tabulka, ve které jsem porovnal daňové zatížení zaměstnance a 

OSVČ se shodným příjmem 25 000 Kč měsíčně, kteří oba pracují například jako 

zedníci. OSVČ uplatňuje výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 ZDP, který činí 80% z 

příjmů ze živností řemeslných.  

Zaměstnanec OSVČ

Příjem (měsíční) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Základ daně 402 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Daňová sazba 15,00% 15,00%

Výše daně před slevou 60 300,00 Kč 9 000,00 Kč

Výše daně po uplatnění 
slevy na poplatníka

35 460,00 Kč 0,00 Kč

                                 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zedník pracující jako OSVČ zaplatí po 

odečtení slevy na poplatníka daň z příjmů ve výši 0 Kč a v případě, že by uplatnil 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě, měl by nárok na výplatu daňového bonusu. 

Další nemalé prostředky pak takový pracovník ušetří na povinném sociálním pojištění, 

jehož výše se vypočítává ze shodného základu jako daň z příjmů.  

S ohledem na aktuální společenské trendy, které nabádají k životu na maximum 

66 TREZZIOVÁ, Dana. Změna systému nutná. Euro. 2012, č. 27-28, s. 90-91.
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v současnosti bez myšlenek na budoucnost, se rozumí, že pro mnoho lidí je vidina 

výrazné úspory na dani z příjmů velmi lákavá, a proto poskytovatelé práce nemají nouzi 

o pracovníky, kteří pro ně budou ochotně pracovat jako osoby samostatně výdělečně 

činné. Tito lidé si ale málokdy uvědomují, že se tak stávají ve většině případů 

podnikateli, kteří mají pouze jediného obchodního partnera. Jejich vzájemné vztahy se 

řídí obchodním zákoníkem, zákoník práce se nepoužije. V případě, že obchodní partner 

již pro ně nebude mít práci nebo oni se stanou práce neschopnými, jednoduše s nimi 

ukončí spolupráci. Navíc osoby samostatně výdělečně činné nemají povinnost být 

účastníky nemocenského pojištění a na důchodové pojištění odvádějí obvykle pojistné v 

minimální zákonem stanovené výši. Z těchto důvodů zastávám názor, že vykonávat 

práci v rámci švarcsystému není tak výhodné, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Úspory na dani z příjmů jsou vyváženy nižšímy sociálními jistotami v nemoci nebo v 

případě nedostatku práce.

Vymýtit švarcsystém však není jednoduché, ne-li nemožné. Z orgánů státní 

správy mohou v rámci svých pravomocí postihovat švarcsystém inspektoráty práce a 

finanční úřady. 

Inspektoráty práce tak mohou činit v rámci kontrol zaměřených na výkon 

nelegální práce. „Při zjištění nelegální  práce ve smyslu zákona o zaměstnanosti, což je 

správním deliktem, musí být uložena sankce, jejíž nejnižší částka je 250 000 Kč a 

nejvyšší pak 10 000 000 Kč. Při zjištění takové práce pokuta musí být uložena.“67  

Finanční úřady mohou postihovat švarcsystém tím, že na základě podkladů 

shromážděných při správě daní překlasifikují činnost, ze které zdaňuje poplatník příjmy 

podle § 7 ZDP jako příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, na 

závislou činnost zdaňovanou podle § 6 ZDP a poplatníkovi vyměří vyšší daň podle        

§ 139 DŘ nebo daň doměří podle § 143 DŘ. 

V praxi však orgány státní správy naráží na nedostatek důkazů. Pokud se 

kontrolovaný subjekt přímo nepřizná, tak ve většině případů není možné bez 

pochybností prokázat, že dotyčný subjekt praktikuje švarcsystém. Z tohoto důvodu byl 

švarcsystém mnoho let tiše tolerován, dokonce se uvažovalo i o jeho legalizaci. 

67 KAPOUN, Radek. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. 1. 
vydání. Olomouc: ANAG, 2012. Kapitola 3, Vymezení závislé a nelegální práce, s. 15. ISBN 978-80-
7263-755-3 
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Finanční úřady, poučeny několika prohranými soudními spory, se již dlouhý čas 

problémem švarcsystému, kromě zcela jasných případů, téměř nezabývají a zaměřují 

své kontrolní kapacity jiným směrem, zejména na kontrolu nárokování nadměrných 

odpočtů v rámci vybírání daně z přidané hodnoty.

 Inspektoráty práce sice v roce 2012 vyhlásily v rámci boje proti nelegální práci i 

přísné postihování švarcsystému, výsledky se ale bohužel nedostavily. „ Plamenné 

zahájení boje proti švarcsytému ztlumila rovněž nutnost brát ohled i na existující 

judikaturu, která stanoví, že rozhodnutí  o správním deliktu je tzv. trestním obviněním ve  

smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, přičemž tento článek  

každému zaručuje právo na spravedlivý proces. Judikatura uvádí, že je třeba ctít zásadu  

presumpce neviny a případnou vinu jednoznačně a nade všechny pochyby prokázat a v 

případě existence pochybností o vině rozhodnout ve prospěch obviněného“ .... „Po 

několika měsících boje proti švarcsystému jsou tak výsledky trochu rozpačité. U drtivé 

většiny kontrolovaných společností nebyl švarcsystém identifikován, u hraničních 

případů nebyla vina nade všechnu povinnost prokázána a zjištěné a pokutované případy  

švarcsystému končí často soudními spory.“68  

Finančním úřadům a inspektorátům práce neulehčuje jejich úlohu v boji proti 

švarcsystému ani fakt, že nejsou navzájem propojeny ani spolu nespolupracují. 

Podle mého názoru by se stát v rámci boje proti švarcsystému měl soustředit 

spíše na příčiny existence tohoto systému. Za hlavní příčinu považuji již zmíněnou 

vysokou ekonomickou výhodnost pro poskytovatele práce i pracovníka. Z tohoto 

důvodu bych v prvé řadě zrušil možnost poplatníkům daně z příjmů z podnikání a z jiné 

samostatně výdělečné činnosti uplatňovat výdaje formou paušálu. Jsem si vědom, že by 

tím došlo ke zvýšení administrativní zátěže zejména u drobných podnikatelů. Nicméně 

institut výdajových paušálů vytváří podle mého názoru v současné době ideální 

prostředí pro existenci švarcsystému. Zároveň by bylo spravedlivější, kdyby každý mohl 

uplatnit pouze výdaje, které opravdu vynaložil na dosažení, zajištění a udržení svých 

příjmů. Zároveň si myslím, že většina poplatníků uplatňujících výdaje paušálem si 

zároveň vede podrobné záznamy o svých výdajích, aby si udrželi přehled o svém 

hospodaření.

68 TREZZIOVÁ, Dana. Změna systému nutná. Euro. 2012, č. 27-28, s. 90-91.
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Zákonodárce v rámci novely zákona o daních z příjmů účinné od 1.1.2013 

zavedl u výdajových paušálů ve výši 40% a 30% maximální částku, do jejíž výše je 

možné tyto paušály ročně uplatnit. Tyto výdajové paušály ovšem neuplatňují poplatníci, 

kteří mají příjem ze živnosti. Přitom právě živnostenské podnikání tvoří hlavní pilíř 

švarcsystému, tudíž tato úprava nebude mít na existenci švarcsystému žádný vliv. 

Stejnou novelou byl však zároveň do zákona o daních z příjmů vložen nový § 35ca, 

který znemožňuje poplatníkům uplatňujícím výdaje paušálem uplatnit slevu na 

manžela/ku a daňové zvýhodnění, pokud součet dílčích základů, u kterých uplatňují 

výdaje paušálem, je vyšší než 50% celkového základu daně. Tato změna již bezpochyby 

postihne i poplatníky, kteří vykonávají práci v rámci švarcsystému. Nicméně zastávám 

názor, že výrazné omezení či spíše zrušení výdajových paušálů by bylo efektivnější. 

Omezování možnosti uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění není podle mého 

názoru krok správným směrem. Slevy na dani a daňové zvýhodnění slouží především k 

podpoře poplatníků zdravotně postižených, studujících nebo pečujících o nezaopatřené 

děti, kteří ovšem zůstávají ekonomicky aktivními a mají vlastní příjmy. 

 Na druhé straně bych zavedl možnost v omezené míře uplatnit výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů i pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků nebo alespoň opět zavedl tzv. „hrubou mzdu“ jako 

základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků namísto 

mzdy „superhrubé“. Zároveň bych považoval za vhodné snížit částku povinného 

pojistného, kterou je za zaměstnance povinen platit zaměstnavatel, čímž by došlo ke 

snížení nákladů na zaměstnance z pohledu zaměstnavatele.

5.2. Práce načerno  

Pod pojmem práce načerno se rozumí stav, kdy fyzická osoba vykonává za 

odměnu práci pro jiný subjekt, přičemž příjmy takto získané nezdaňuje, ač zdanění 

podléhají. Osoba pracující načerno rovněž nemá s poskytovatelem práce uzavřenu 

zpravidla žádnou písemnou smlouvu, kterou by se vztah mezi nimi skutečně řídil.

Tento druh daňového úniku považuji za nejzávažnější. Stát nejen přichází o 

příjmy z neodvedené daně z příjmů a pojistného na sociální pojištění, ale zpravidla za 

osoby pracující načerno platí pojistné na zdravotní a důchodové pojištění, neboť jsou 
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často vedeny v evidenci úřadů práce jako uchazeči o zaměstnání. Zároveň jsou osoby 

pracující načerno obvykle poživateli dávek ze systému sociálního zabezpečení.

Osoby vykonávající práci načerno sice ušetří finanční prostředky tím, že neplatí 

daň z příjmů ani povinné pojistné. Navíc jsou jim mnohdy zároveň vypláceny dávky ze 

systému sociálního zabezpečení, čímž se jejich příjmy ještě navyšují. Vůči svému 

poskytovateli práce se však takové osoby nacházejí ve zcela nevýhodné pozici. Svých 

práv se nemohou domáhat ani podle zákoníku práce ani podle jiných právních předpisů, 

neboť vztah mezi nimi a poskytovatelem práce formálně neexistuje a jen těžko lze 

dokazovat opak.

Práce načerno je tedy nejvýhodnější pro poskytovatele takové práce, který ušetří 

všechny prostředky, které by musel vynaložit na úhradu povinného pojistného za 

zaměstnance. Zároveň odpadají náklady v souvislosti s vyplácením náhrady mzdy v 

případě pracovní neschopnosti a v neposlední řadě lze s těmito pracovníky kdykoliv 

ukončit spolupráci bez udání důvodů a povinnosti vyplácet odstupné. 

Proti práci načerno se dá bojovat podle mého názoru pouze častými, opakujícími 

se a hlavně neohlášenými kontrolami. Takové kontroly mohou a jsou prováděny 

pracovníky Inspekce práce. Inspektoři práce uloží subjektu, který poskytuje práci 

načerno, pokutu v rozmezí 250 000 Kč-10 000 000 Kč. 

Aby mohl správce daně vyměřit nebo doměřit daň subjektu, který zaměstnává 

pracovníky načerno, musí nejprve shromáždit důkazy o existenci vztahu, na jehož 

základě byla vykonávána závislá činnost. Neexistence písemné smlouvy není podle 

mého názoru překážkou. Vycházím z § 20 odst. 2 ZP, který stanoví: „ Nebyl-li právní 

úkon, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah, učiněn ve formě, kterou 

vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.“69 

Pracovněprávním vztahem podle zákoníku práce se rozumí pracovní poměr, dohoda o 

provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Pokud tedy vztah mezi načerno 

pracující osobou a subjektem, pro který taková osoba práci vykonává, splňuje znaky 

pracovního vztahu podle zákoníku práce, což splňuje většina těchto vztahů, jedná se o 

pracovněprávní vztah, i když nebyl založen písemnou smlouvou.

Pokud správce daně shromáždí dostatek důkazů o existenci a délce trvání 

69 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. § 20 odst. 2. 
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vztahu, v rámci kterého je vykonávána načerno závislá činnost, ze které není odváděna 

daň z příjmů, dlužnou daň vyměří podle § 139 a násl. DŘ, pokud daň ještě nebyla 

stanovena, nebo dlužnou daň doměří podle  § 143 a násl. DŘ, pokud na základě nově 

zjištěných skutečností se poslední známá daň změnila. Právě nedostatek důkazů o 

existenci daného vztahu považuji za největší překážku správce daně ve snaze zdanit 

příjmy plynoucí ze závislé činnosti vykonávané načerno. Pokud se správcem daně 

přímo nespolupracují subjekty vztahu, v němž je vykonávána závislá činnost načerno, 

nemá správce daně ve většině případů možnost si takové důkazy opatřit. Pokud by se 

například rozhodl zahájit za tímto účelem daňovou kontrolu podle § 85 a násl. DŘ a 

kontrolovaný subjekt mu zahájení kontroly neumožnil, může správce daně podle § 87 

DŘ tento subjekt pouze vyzvat, aby mu provedení daňové kontroly umožnil. Od 

doručení výzvy začíná subjektu běžet lhůta, ve které je povinen správci daně sdělit den 

a hodinu, kdy je k zahájení kontroly připraven. Kontrolovaný subjekt tak má dostatek 

času, aby se na kontrolu připravil. 

 Finanční úřady tedy při současném znění daňového řádu mají nízké šance práci 

načerno odhalit a následně zdanit. Jistě by pomohly legislativní změny, které by 

správcům daně umožnily provádět kontroly předem neohlášené. Takové kontroly 

mohou již v současné době provádět zaměstnanci inspektorátů práce. Bohužel finanční 

úřady a inspektoráty práce vzájemně téměř nespolupracují. Přitom by jistě vzájemná 

spolupráce a vzájemná výměna informací napomohly k odhalení většího množství 

případů vykonávání práce načerno.

Subjekty zaměstnávající zaměstnance načerno často obcházejí neohlášené 

kontroly inspektorátů práce tím způsobem, že se zaměstnanci uzavřou dohodu o 

provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na určité období, kterou v případě 

provedení kontroly inspektorátem práce prokáží existenci legálního pracovního vztahu. 

Pokud však v daném období není kontrola provedena, je po uplynutí období smlouva 

zničena a nahrazena novou. Podle mého názoru by takové praxi mohlo být zabráněno 

zavedením povinností zaměstnavatele oznámit úřadu práce vznik pracovněprávního 

vztahu ihned po uzavření pracovní smlouvy. Úřady práce by pak vedly evidenci všech 

pracovních smluv. Inspektoráty práce by pak při provádění kontroly porovnávaly 

předkládané pracovní smlouvy s evidencí, a pokud by zjistily nesrovnalosti, uložily by 
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příslušnému subjektu sankci.

     

5.3. Zdaňování nižších než ve skutečnosti vyplacených příjmů 

Tento, podle mého názoru nejrozšířenější, druh daňového úniku byl dříve 

spojován hlavně s výkonem práce v pohostinství. Dnes se ovšem vyskytuje téměř ve 

všech profesích. Podstata však zůstává zachována. Do základu pro výpočet daně z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistného na sociální 

pojištění jsou zahrnuty nižší příjmy, než jaké zaměstnanci byly skutečně vyplaceny. 

Výše příjmů, které jsou vypláceny neoficiálně, v mnoha případech závisí na aktuálním 

zisku zaměstnavatele či množství odvedené práce. 

Zaměstnavatel tedy uspoří tím, že odvádí za zaměstnance nižší povinné pojistné, 

v případě pracovní neschopnosti zaměstnance mu vyplácí nižší náhradu mzdy, v případě 

propuštění zaměstnance nižší odstupné atd. Zaměstnanec ušetří finanční prostředky 

placením nižšího povinného pojistného a nižší daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Pokud ovšem nastanou v životě zaměstnance 

přiznávajícího nízké příjmy sociální události jako například důchodový věk, nemoc, 

mateřství či ztráta zaměstnání, bude takový zaměstnanec mít nárok na pobírání dávek ve 

výši odvozené od jeho přiznaných předchozích příjmů, které obvykle v těchto případech 

dosahují  výše minimální mzdy. Zároveň takový zaměstnanec má velmi omezené 

možnosti ochrany, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí doplatek k oficiální odměně podle 

předchozí domluvy.

Pokud správce daně získá při své činnosti dostatek důkazů o tom, že 

zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci příjmy, které nebyly následně zdaněny, může 

dlužnou daň doměřit podle § 143 DŘ. Obstarání potřebných důkazů však není ani v 

tomto případě snadné. Pokud se správcem daně nespolupracuje některý ze zúčatněných 

subjektů, nelze v zásadě potřebné důkazy obstarat. Zaměstnavatel a zaměstnanec mají 

uzavřenu řádnou pracovní smlouvu, dohodnutou výši odměny za vykonanou práci a 

příjmy z dohodnutých odměn řádně zdaněny. Nezdaněné příjmy obvykle bývají 

vypláceny v hotovosti z příjmů z podnikání zaměstnavatele, které rovněž nebyly 

zdaněny.

Možným řešením, jak eliminovat nebo omezit tento druh daňového úniku, by 
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bylo podle mého názoru opětovné povinné zavedení registračních pokladen. Tím by se 

snížilo množství nezdaněné hotovosti u zaměstnavatelů, kteří z těchto zdrojů obvykle 

vyplácejí zaměstnancům nezdaněné příjmy. Zároveň by došlo podle mého názoru ke 

snížení daňových úniků při vybírání daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatně 

výdělečné činnosti.

6. Problematika mezinárodního zdanění příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

6.1. Úvodní poznámky

V důsledku stále většího mezinárodního pohybu zboží, služeb, kapitálu a 

pracovních sil je problematika mezinárodního zdanění příjmů stále aktuálnější. Zákon o 

daních z příjmů obsahuje ustanovení, která tuto problematiku upravují. Stejným 

způsobem ovšem postupuje většina ostatních států. Státy mají přirozeně zájem upravit 

mezinárodní zdanění příjmů ve svých zákonech tak, aby zdanily všechny příjmy 

vznikající na jejich území nebo plynoucí jejich daňovým rezidentům. V důsledku 

rozdílnosti právních úprav ovšem často dochází ke kolizi právních řádů v oblasti 

mezinárodního zdanění. Z tohoto důvodu státy uzavírají mezi sebou mezinárodní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které by měly zabránit, aby docházelo k 

vícenásobnému zdanění stejných příjmů nebo naopak k nezdanění některých příjmů.

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají aplikační přednost před 

ustanoveními zákona o daních z příjmů, což vyplývá z ustanovení § 37 ZDP, které zní: 

„Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká  

republika vázána, nestanoví jinak.“70  V současné době má Česká republika uzavřeny 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění s téměř 80 státy světa. Znění těchto smluv ve 

většině případů vychází ze vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou 

vypracovala mezinárodní organizace OECD. Jedná se o dokument právně nezávazný, 

který slouží státům jako vzor pro vypracování vzájemných smluv o zamezení dvojího 

zdanění.

70 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.51, § 37. ISBN 978-80-247-4643-2. 
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6.2. Zdaňování příjmů plynoucích daňovým nerezidentům

6.2.1. Vymezení pojmu daňový nerezident

Jak jsem již uvedl v první kapitole, považuje zákon o daních z příjmů  za daňové 

nerezidenty podle § 2 odst. 2,3 ZDP poplatníky, kteří na území České republiky nemají 

bydliště, obvykle se na něm nezdržují, nebo o kterých tak stanoví mezinárodní smlouvy. 

Za poplatníky obvykle se nezdržujícími na území České republiky jsou považováni 

podle § 2 odst. 4 ZDP poplatníci, kteří zde pobývají méně než 183 dnů v kalendářním 

roce. Do lhůty se přitom započítávají všechny započaté dny a pro počítání lhůty nemá 

význam, zda zde poplatník pobýval souvisle nebo v několika obdobích během 

kalendářního roku. Výjimku tvoří poplatníci, kteří se na území České republiky obvykle 

zdržují za účelem studia nebo léčení. Ti jsou podle § 2 odst. 3 ZDP stále považováni za 

daňové nerezidenty.  

V mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění, kterými je Česká 

republika vázána, bývá problematika rezidentství upravena šířeji. Smlouvy obvykle 

stanoví pořadí několika kritérií, podle kterých se při určování rezidentství postupuje, 

pokud je fyzická osoba podle národních předpisů rezidentem obou smluvních států. 

Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění uvádí pořadí pěti kritérií: 

a) stálý byt

b) středisko životních zájmů (posuzují se osobní a hospodářské vztahy)

c) obvyklé zdržování

d) státní občanstvví

e) vzájemná dohoda smluvních států 

Pokud tedy fyzická osoba je podle národních předpisů smluvních států, které do 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění přejaly bez úprav ustanovení o určování 

rezidentství fyzických osob ze vzorové smlouvy OECD, rezidentem obou smluvních 

států, zjišťuje se nejprve, kde má taková osoba stálý byt, pokud má stálý byt v obou 

smluvních státech, zkoumá se, kde má středisko životních zájmů atd.

6.2.2. Příjmy, které jsou předmětem daně 

Daňová povinnost daňových nerezidentů se podle § 2 odst. 3 ZDP vztahuje 

pouze na příjmy, které jim plynou ze zdrojů na území České republiky. Příjmy, které se 
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považují  za příjmy ze zdrojů na území České republiky, jsou uvedeny v ustanoveních   

§ 22 ZDP. Pro účely této diplomové práce považuji za významná ustanovení § 22 odst. 

1 pís. b) ZDP a § 22 odst. 1 pís. g) bod 6. ZDP. Podle těchto ustanovení se považují za 

příjmy ze zdrojů na území České republiky příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, 

pokud je vykonávána na území České republiky nebo na palubě lodě či letadla, které 

provozuje český daňový rezident, i odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů 

právnických osob, pokud jsou českými daňovými rezidenty v České republice nebo 

nebo pokud tyto příjmy jsou vypláceny stálými provozovnami umístěnými v České 

republice. Z výše uvedeného ovšem existuje výjimka: „Příjmy veřejně vystupujícího 

umělce, sporovce, artisty a spoluúčinkujících osob, které plynou z činnosti osobně 

vykonávané nebo zhodnocované na území České republiky na základě pracovní 

smlouvy, jsou sice považovány za příjmy zahraničních osob, které podléhají zdanění na 

území České republiky, ale nepohlíží se na ně jako na příjmy ze závislé  činnosti. Tyto 

příjmy podléhají zvláštnímu režimu zdanění a pro účely zdanění není podstatné, komu 

tyto příjmy plynou ani z jakého právního vztahu plynou.“71 

6.2.3. Příjmy, které nejsou předmětem daně

Pro daňové nerezidenty platí shodná ustanovení zákona o daních z příjmů, která 

vymezují příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, které jsou osvobozeny od daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, jako pro daňové 

rezidenty. Speciální ustanovení určené pouze pro daňové nerezidenty se nachází v § 6 

odst. 9 pís. f) ZDP, přičemž v zásadě shodná ustanovení o osvobození příjmů jako v § 6 

odst. 9 pís. f) ZDP se nacházejí i v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího 

zdanění: „Příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky jsou od daně 

osvobozeny tehdy, pokud jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel jsou zahraniční osoby, 

časové období související s výkonem závislé činnosti nepřesáhne 183 dnů v období 12 

měsíců po sobě jdoucích a mzda zaměstnanců nejde k tíži stálé provozovny.“72    

71 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualizované a rozšířené vydání.Olomouc: ANAG, 
2012. Část třetí, Příjmy zahraničních osob, Kapitola druhá, Příjmy ze závislé činnosti, s. 114. ISBN 
978-80-7263-724-9.

72 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualizované a rozšířené vydání.Olomouc: ANAG, 
2012. Část třetí, Příjmy zahraničních osob, Kapitola druhá, Příjmy ze závislé činnosti, s. 134. ISBN 
978-80-7263-724-9. 
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6.2.4. Stanovení výše a výběr daně 

Pro stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků u daňových nerezidentů nejsou v zákoně uvedeny žádné odlišnosti. 

Základ daně tedy tvoří příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zdrojů  na 

území České republiky navýšené o částku pojistného, které je povinen platit za 

zaměstnance zaměstnavatel. Daňová sazba činí rovněž 15% ze základu daně, a pokud 

poplatníkovy hrubé příjmy ve zdaňovacím období přesahují výši 48násobku průměrné 

mzdy, zvyšuje se daň o solidární zvýšení, které činí 7 % z rozdílu mezi hrubými příjmy 

poplatníka a 48násobkem průměrné mzdy.

Daňoví nerezidenti jsou omezeni v možnostech snížení základu daně o 

nezdanitelné části a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění. Daňový nerezident 

si podle § 15 odst. 9 ZDP může snížit základ daně o nezdanitelné části jen v případě, že 

příjmy ze zdrojů na území České republiky tvoří alespoň 90 % jeho celkových příjmů za 

zdaňovací období. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem 

daně, jsou od daně osvobozeny nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní 

sazby daně.

Bez omezení výší příjmů ze zdrojů na území České republiky může podle § 35ba 

odst. 2 ZDP daňový nerezident uplatnit pouze slevy na dani  na poplatníka a z důvodu 

soustavné přípravy na budoucí povolání studiem podle § 35ba odst. 1 pís. a) a f) ZDP. 

Nárok na ostatní slevy na dani  má opět pouze daňový nerezident, jehož příjmy ze 

zdrojů na území České republiky tvoří alespoň 90 % jeho celkových příjmů za 

zdaňovací období, přičemž se nezapočítávají příjmy, které nejsou  předmětem daně, jsou 

od daně osvobozeny nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Stejná podmínka platí podle § 35c odst. 5 ZDP i v případě uplatnění daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě žijící s daňovým rezidentem ve společné domácnosti. 

Poplatník, daňový nerezident, který uplatňuje nezdanitelné části základu daně 

podle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35ba odst. 1 pís. b)-e) ZDP nebo daňové 

zvýhodnění podle § 35c ZDP, má povinnost podat daňové přiznání podle § 38g odst. 2 

ZDP.   
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6.3. Zdaňování příjmů plynoucích daňovým rezidentům ze zdrojů v 

zahraničí

Daňoví rezidenti jsou vymezeni v § 2 odst. 2 ZDP jako: „Poplatníci, kteří mají 

na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.“73 

Daňoví rezidenti jsou povinni v České republice zdaňovat příjmy plynoucí jak ze 

zdrojů v tuzemsku, tak ze zdrojů v zahraničí. „Za stát zdroje se u příjmů z aktivní 

činnosti (např. závislá činnost, poskytování služeb) považuje místo, kde je činnost 

vykonána. Za zdroj příjmů se naopak nepovažuje stát, odkud plyne úhrada, nebo stát, 

jehož je rezidentem ten, kdo za činnost platí.“74 Aby nedocházelo k dvojímu zdanění 

zahraničních příjmů daňových rezidentů, obsahuje zákon o daních z příjmů ustanovení § 

38f, který danou problematiku upravuje. Zároveň jsou za stejným účelem uzavírány 

mezinárodní smlouvy o zamezení  dvojího zdanění. Právě hledisko uzavřené 

mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozděluje poplatníky s příjmy ze 

zdrojů v zahraničí na dvě základní kategorie:

a) Poplatníci mající příjmy ze zdrojů ve státě, s nímž Česká republika nemá 

uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

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

tvoří podle § 6 odst. 13,14 ZDP  příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zvýšené o 

částku povinného pojistného, které je povinen za poplatníka platit zaměstnavatel. 

Základ daně se ovšem snižuje o částku odpovídající výši daně, kterou poplatník zaplatil 

z tohoto příjmu v zahraničí. Při určení výše daně z tohoto základu se pak v nezměněné 

podobě aplikuje postup popsaný v předchozích kapitolách této práce.

b) Poplatníci mající příjmy ze zdrojů ve státě, s nímž má Česká republika 

uzavřenu platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 

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

tvoří opět příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zvýšené o částku povinného 

pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel. Tento základ lze snížit podle § 6 odst. 

73 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.9, § 2 odst. 2. ISBN 978-80-247-4643-
2. 

74 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualizované a rozšířené vydání.Olomouc: ANAG, 
2012. Část čtvrtá, Příjmy rezidentů ze zdrojů v zahraničí, Kapitola první, Věcná daňová příslušnost, s. 
225. ISBN 978-80-7263-724-9.
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14 ZDP o daň zaplacenou v zahraničí jen v rozsahu, v jakém nebyla započtena na 

daňovou povinnost v tuzemsku. Poplatník má dále podle § 38f ZDP dvě možnosti, jak 

vyloučit příjmy ze zdrojů v zahraničí ze zdanění v České republice. Buď může 

postupovat podle ustanovení mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění  

uzavřenou mezi Českou republikou a státem zdroje jeho příjmů nebo podle § 38f odst. 4 

ZDP, které stanoví, že se takové příjmy vyjímají ze zdanění, pokud byly ve státě zdroje 

zdaněny. Poplatník má možnost zvolit si sám, jestli bude pro něho výhodnější při 

zdanění příjmů ze zahraničí postupovat podle smlouvy a použít metodu k vyloučení 

dvojího zdanění uvedenou v této smlouvě nebo podle zákona o daních z příjmů.

Metody používané k vyloučení dvojího zdanění příjmů jsou:

1. Metoda úplného zápočtu

Nejprve se vypočítá daň z celosvětových příjmů poplatníka, od které se následně 

odečte částka odpovídající výši daně z příjmu zaplacené ve státě zdroje.

2. Metoda prostého zápočtu

Opět se vypočítá daň z celosvětových příjmů poplatníka. Následně se vypočítá, v 

jaké výši se zahraniční příjmy podílely na celkové dani. Tato částka se podle § 38f odst. 

2 ZDP vypočítá takto: „Součin daňové povinnosti, která se vztahuje k příjmům 

plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze  

zdrojů v zahraničí na základu daně před uplatněním položek odčitatelných od základu 

daně a nezdanitelných částí základu daně.“ 75 Daň zaplacenou v zahraničí pak lze 

započíst maximálně do výše takto vypočtené částky.

3. Metoda úplného vynětí

Aplikace této metody znamená, že se při určování výše daňové povinnosti 

poplatníka v České republice vůbec nepřihlíží k příjmům plynoucím poplatníkovi ze 

zdroje v zahraničí.

4. Metoda vynětí s výhradou progrese 

Nejprve se vypočte daň ze základu daně tvořeného celosvětovými příjmy 

poplatníka. Následně se vyjmou příjmy poplatníka ze zahraničí a zbylá částka se zdaní 

průměrnou sazbou daně. Tato metoda má svůj význam v daňovém systému, ve kterém 

75 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1.1.2013. 22. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2013. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, s.54, § 38f odst. 2. ISBN 978-80-247-
4643-2. 
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se aplikuje progresivní sazba daně. U daně poměrné lineární dochází fakticky k 

úplnému vynětí zahraničních příjmů.

Daňové přiznání není povinen podávat podle § 38g odst. 2 ZDP daňový rezident, 

kterému plynou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zdrojů v zahraničí, které 

jsou vyjmuty ze zdanění v České republice. Ve všech ostatních případech jsou daňoví 

rezidenti s příjmy ze zdrojů v zahraničí povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů.

7. Aktuální problémy zdaňování příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků
 V této kapitole bych se rád zamyslel nad aktuálními problémy zdaňování příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti.

7.1. Problematika nepřehlednosti zákonné úpravy 

Za první problém považuji nepřehlednost zákonné úpravy daně z příjmů. 

Zastávám názor, že právní normy obecně jsou vytvářeny, aby regulovaly vztahy 

příslušných adresátů. Z tohoto důvodu by měly být přehledné a srozumitelné, aby bylo 

pro adresáty snadno zjistitelné, jaká práva a povinnosti jim z právních norem vyplývají. 

Aktuální zákon o daních z příjmů č. 586/1992, v platném znění, je podle mého názoru 

nepřehledný. Za hlavní příčinu lze jistě označit četné novelizace, kterými zákon od roku 

1992 prošel. Do zákona bylo vloženo nejen mnoho nových odstavců, ale i celých 

paragrafů. Pokud se například zaměstnanec rozhodne nastudovat problematiku daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, musí nejprve nalézt 

příslušná ustanovení v obecných ustanoveních části věnované příjmům fyzických osob, 

následně prostudovat ustanovení § 10 ZDP a nakonec musí zaměřit svou pozornost na 

ustanovení části třetí, která je společná pro příjmy jak fyzických, tak právnických osob. 

Podle mého názoru nastal čas vytvořit zákon nový, který by byl přehlednější a pokud 

možno i stručnější. Zároveň považuji za vhodné rozdělit úpravu daně z příjmů do dvou 

samostatných zákonů, tedy zvláštního zákona pro daň z příjmů fyzických osob a 

zvláštního zákona pro daň z příjmů právnických osob.
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7.2. Problematika daňových úniků

 Druhým a snad i největším problémem jsou podle mého názoru daňové úniky, 

které jsem popsal v kapitole páté této práce. Za hlavní společnou příčinu považuji 

ekonomickou nevýhodnost závislé činnosti jak pro zaměstnavatele, tak i pro 

zaměstnance. 

Zaměstnavatelé jsou povinni za zaměstnance platit pojistné na sociální pojištění 

ve výši 34 % hrubé mzdy, kterou jim vyplácejí. Dále vyplácejí zaměstnanci náhradu 

mzdy v prvních čtrnácti dnech trvání jeho pracovní neschopnosti. Zároveň je velmi 

složité se zaměstnancem ukončit pracovní poměr podle zákoníku práce. Pokud 

zaměstnanec neporuší své pracovní povinnosti nebo nedojde k dohodě o ukončení 

pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit odstupné ve výši 

několika jeho měsíčních mezd. Současná právní úprava je tedy zaměřena na ochranu 

zaměstnance a jeho zabezpečení ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavateli však vznikají 

vysoké mandatorní výdaje, které zaměstnancům nebo za zaměstnance musí platit bez 

ohledu na svou ekonomickou situaci. 

Považuji za nešťastné vyjádření člena poslanecké sněmovny, že podnikatelé jsou 

parazité, kteří vykořisťují své zaměstnance. Podle mého názoru si zastánci tohoto 

tvrzení neuvědomují, že podnikatel musí práci, kterou zadává svým zaměstnancům, 

nejprve získat a zároveň finanční prostředky, které vyplácí svým zaměstnancům nebo 

které odvádí za své zaměstnance státu, nejprve vydělat, což vyžaduje v době trvalé 

celosvětové ekonomické recese vynaložení značného úsilí s nejistým výsledkem. Stát 

by podle mého názoru měl zaměstnavatele podporovat, aby mohli i do budoucna 

zaměstnávat stejný nebo vyšší počet zaměstnanců a nepřenášet na ně povinnosti, které 

by podle mého názoru měl plnit stát. Mám na mysli zejména náhradu mzdy zaměstnanci 

za prvních čtrnáct dnů pracovní neschopnosti, kterou je povinen vyplácet zaměstnavatel, 

přestože je povinen za zaměstnance zároveň platit nemocenské pojištění. Podle mého 

názoru by byla vhodná reforma daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků, která by umožnila zaměstnancům po vzoru německé úpravy daně z 

příjmů  snižovat svůj daňový základ o výdaje, které vynaložili  v souvislosti se získáním 

nebo udržením si svého zaměstnání. Výše uplatňovaných výdajů by ovšem měla být 

omezena horní hranicí počítanou procentní sazbou z celkových ročních hrubých příjmů 
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zaměstnance.    

 V případě realizace mnou navrhované reformy by bylo podle mého názoru 

nezbytné, aby daňové tvrzení k dani z příjmů povinně podávali i všichni poplatníci daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kteří by uplatňovali výdaje vynaložené v 

souvislosti se zaměstnáním. Jsem si vědom, že by tím došlo ke zvýšení administrativní 

zátěže státní správy i daňových poplatníků. Nicméně pokud by současně došlo k 

reformě finanční správy, která by byla zaměřena na zvýšení efektivity, byl by podle 

mého názoru příliv velkého množství nových poplatníků zvládnutelný.

Vyřešit problém nákladnosti zaměstnanců pro zaměstnavatele by pravděpodobně 

vyžadoval komplexní změnu financování systému sociálního zabezpečení a 

zdravotnictví. V současné době je povinen platit zaměstnanec dohromady 11% ze svého 

příjmu na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a zaměstnavatel pak 

platí 34% z příjmu zaměstnance na shodný účel. Dohromady tedy sociální systém 

obdrží 45% z příjmu každého zaměstnance. Podle mého názoru je tato částka příliš 

vysoká. Ovšem i přes vysoké odvody se zdravotnictví i systém sociálního zabezpečení 

potýkají s nedostatkem financí, proto výraznější snížení těchto odvodů není v současné 

době možné. Bylo by však podle mého názoru spravedlivé, aby zaměstnanec i 

zaměstnavatel platili na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění shodnou 

částku počítanou z příjmu zaměstnance.     

7.3. Problematika neefektivnosti státní správy

Třetím problémem, který se týká obecně daní z příjmů, je podle mého názoru 

neefektivnost státní správy v oblasti správy daní. V současné době jsou v rámci tzv. 

fázového řízení na jednotlivých finančních úřadech zřízena registrační oddělení, která 

registrují nové poplatníky a plátce daně, vyměřovací oddělení, která zpracovávají 

podaná daňová tvrzení a vyměřují daň, oddělení kontrolní, která provádějí u poplatníků 

daňovou kontrolu a oddělení vymáhací, která vymáhají od poplatníků nesplněnou 

daňovou povinnost. V praxi často dochází mezi odděleními vymáhacími a kontrolními 

zejména k negativním kompetenčním sporům při řešení složitějších případů.

Podle mého názoru by ke zvýšení efektivity práce orgánů finanční správy došlo 

sloučením oddělení kontroly s odděleními vyměřovacími. Zaměstnanci takového 
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oddělení by pak daň nejen vyměřovali, ale současně vykonávali u poplatníků daňovou 

kontrolu. Zaměstnanec, který zpracovává daňová tvrzení a vyměřuje daň, má podle 

mého názoru největší přehled o poplatnících jemu přidělených a má největší 

předpoklady pro výběr poplatníků, u kterých je žádoucí provést daňovou kontrolu.

Vyřešil by se tak současný problém nerovnoměrné vytíženosti zaměstnanců 

vyměřovacích oddělení, kteří bývají v období podávání daňových tvrzení přetíženi, 

zatímco ve zbylém čase jsou naopak vytíženi nedostatečně. Podle mého názoru by po 

takovéto reorganizaci a za pomoci moderních počítačových systémů, které stále více 

usnadňují zaměstnancům orgánů finanční správy práci, byl zvládnutelný příliv nových 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pokud by došlo k omezení 

zákonné výjimky uvedené v § 38g ZDP, podle které poplatníci za splnění taxativně 

vyjmenovaných podmínek v současnosti nemají povinnost podávat daňové tvrzení.

Za další předpoklad efektivního a kvalitního fungování finanční správy považuji 

existenci účinného zákona upravujícího státní službu. V současné době existuje platný 

zákon č. 218/2002 Sb. o státní službě, jehož účinnost je však neustále odkládána. Zákon 

o státní službě by měl zajistit, aby byla místa v orgánech státní správy obsazována 

kvalifikovanými a spolehlivými lidmi. Odbornost úředníků by měla být zajištěna tím, že 

nově budou do služby jmenováni za předpokladu, že splňují kvalifikační požadavky, 

absolvovali předepsanou přípravnou praxi na službu a složili odbornou úřednickou 

zkoušku. Zatím není jasné, zda nabyde účinnosti současný platný zákon č. 218/2002 Sb. 

nebo bude vypracován a schválen zákon nový a kdy se tak stane. Jedním z hlavních 

důvodů soustavných odkladů úpravy služebního poměru úředníků je podle mého názoru 

nedostatek financí. Pokud má stát v plánu obsadit místa ve státní správě schopnými 

zaměstnanci s potřebnou kvalifikací, musí jim také nabídnout odpovídající platové 

podmínky. Vzhledem k obecnému nedostatku veřejných financí zastávám názor, že 

zákon o státní službě nevstoupí v nejbližší době v účinnost buď vůbec nebo v takové 

podobě, aby předpokladům na výkon služby vyhověli zaměstnanci, kteří jsou ochotni 

pracovat za nižší plat. Formálně by tak sice bylo vyhověno požadavkům Evropské unie, 

která Českou republiku kritizuje za neexistenci zákona o státní službě, ve skutečnosti by 

ovšem poměry ve státní správě zůstaly bez větších změn.

   



62

7.4. Nedůvěra daňových subjektů v hospodaření státních orgánů

Za čtvrtý problém považuji obecnou nedůvěru daňových subjektů v hospodaření 

státu s veřejnými prostředky. S tímto problémem se potýkají pravděpodobně všechny 

státy, protože také souvisí s individuálními zájmy jednotlivých daňových subjektů. V 

České republice však podle mého názoru existuje velký kontrast mezi špatným 

hospodařením s veřejnými prostředky na jedné straně a nedostatkem prostředků 

prakticky ve všech oblastech financovaných ze státního rozpočtu. Téměř každý den se v 

médiích objevují nové případy korupčního jednání v souvislosti s přerozdělováním 

veřejných prostředků nebo případy předražených a nekvalitně provedených státních 

zakázek. Daňové subjekty na základě těchto faktů nabývají přesvědčení, že stát 

prostřednictvím svých orgánů nedokáže efektivně plnit svou základní funkci, kterou je 

uspokojování veřejných potřeb. Z tohoto důvodu se daňové subjekty snaží co nejvíce 

snížit objem prostředků, které odvádějí do státního rozpočtu, protože zastávají názor, že 

své potřeby si dokáží uspokojit sami a levněji.
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Závěr     

České daňové právo obecně je charakteristické složitou, často nepřehlednou 

právní úpravou, která bývá často novelizována. Právní úprava zdaňování příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků není v tomto směru výjimkou. I 

přes podrobnou, místy kazuistickou úpravu, existují pojmy a zákonná ustanovení, která 

lze jen obtížně definovat nebo vyložit. Podle mého názoru tedy současný stav vyžaduje 

komplexní změnu právní úpravy zaměřenou na zjednodušení právní úpravy, zabránění 

daňovým únikům a současně na zefektivnění činnosti a zvýšení odbornosti finanční 

správy. Z tohoto důvodu považuji za nutné vytvoření nových zákonů, které by 

upravovaly problematiku daní z příjmů.  

Tvorba nových zákonů je však náročný a zdlouhavý proces a za současné 

politické situace není podle mého názoru reálné, že by v následujících dvou letech došlo 

k přijetí nové zákonné úpravy v jakékoliv oblasti. V oblasti daní z příjmů by však podle 

mého názoru měly být co nejdříve provedeny změny, které by odstranily výkladové 

problémy a omezily možnosti daňových úniků. 

První změnou, která by podle mého názoru měla být provedena, je 

přeformulování znění § 35ba odst. 1 pís a) ZDP, který upravuje slevu na poplatníka. 

Současné znění účinné od 1.1.2013 umožňuje dvojí výklad a pravděpodobně bude 

předmětem mnoha sporů poplatníků se státem. Podle mého názoru by bylo 

srozumitelnější a spravedlivější, kdyby sleva na poplatníka byla přiznána každému 

poplatníkovi ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, ve kterém  nepobíral 

důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného 

druhu. Po aplikaci mnou navrhovaného řešení by § 35ba odst. 1 pís. a) ZDP zněl takto: „ 

24 840 Kč na poplatníka, který nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo 

ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.“ Současně bych rozšířil rozsah 

aplikace ustanovení § 35ba odst. 3 ZDP, které upravuje snižování daně o částku ve výši 

jedné dvanáctiny slevy na dani za kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny 

podmínky pro uplatnění slevy na dani, o ustanovení § 35ba odst. 1 pís. a) ZDP. Výše 

uvedené změny by tak podle mého názoru přispěly i k větší celkové jednotnosti 

ustanovení § 35ba ZDP.

Za druhé bych změnil ustanovení § 6 odst. 13 ZDP, které upravuje stanovení 
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základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Zvyšování příjmů zaměstnance pro účely zdanění o částku odpovídající povinnému 

pojistnému, které je za zaměstnance povinen platit zaměstnavatel, považuji za výsledek 

snahy zákonodárců vyrovnat propad příjmů státního rozpočtu a současně udržet 

formálně daňovou sazbu na úrovni 15%. Díky tomuto způsobu výpočtu daňového 

základu je však příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků zatížen ve skutečnosti 

sazbou zhruba ve výši 20%. Podle mého názoru taková úprava přispívá velkou měrou k 

rozmachu švarcsystému. Měla by tedy podle mého názoru být provedena změna 

ustanovení § 6 odst. 13 ZDP, po které by základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků odpovídal opět pouze výši hrubé mzdy vyplacené 

zaměstnanci zaměstnavatelem.

Jako třetí změnu navrhuji úplné zrušení možnosti uplatnění výdajů formou 

paušálu poplatníkům daně z příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Stejně jako institut superhrubé mzdy motivují výdajové paušály zaměstnance zdaňovat 

své příjmy jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a ne jako 

příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Paušál nachází podle mého názoru své 

opodstatnění, pokud je potřebné stanovit výši určitého druhu výdajů, které jsou těžko 

vyčíslitelné (např. výdaje na dopravu). Paušalizování celkových výdajů na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů má za následek podle mého názoru pouze neúměrné daňové 

zvýhodnění daňových subjektů, které dosahují svých příjmů při vynaložení nízkých 

nákladů. Z tohoto důvodu bych zrušil § 7 odst. 7 ZDP. Poplatníci by tak do budoucna 

mohli uplatnit pouze výdaje, které skutečně vynaložili na dosažení, udržení a zajištění 

svých příjmů.  

Výše navržené změny jsou podle mého názoru realizovatelné jednou novelou 

menšího rozsahu, která by ovšem podle mého názoru měla být provedna co nejdříve, 

aby došlo k poklesu množství daňových úniků v oblasti daní z příjmů. 

Do budoucna by pak podle mého názoru měli zákonodárci zvážit vytvoření nové 

méně komplikované a přehlednější zákonné úpravy daně z příjmů, ve které by se bez 

větších potíží orientovaly i daňové subjekty, které nedisponují odborným vzděláním v 

daňové oblasti. Součástí nové úpravy by podle mého názoru měla být i možnost 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků uplatnit 



65

při stanovování základu daně výdaje, které vynaložili na dosažení, zajištění a udržení 

svých příjmů. Například ve Spolkové republice Německo taková možnost existuje a 

zaměstnanci si od základu daně odečítají například náklady vynaložené na dopravu do 

zaměstnání, na zvyšování kvalifikace nebo v souvislosti se stěhováním za prací. Podle 

mého názoru by taková úprava mohla pomoci při řešení problémů s nezaměstnaností 

například v odlehlých regionech, kde se obyvatelům z ekonomického hlediska nevyplatí 

za prací dojíždět na větší vzdálenosti.

Při tvorbě nové zákonné úpravy by si měli zákonodárci uvědomit skutečnost, že 

vyšších daňových výnosů nelze dosáhnout pouze neustálými změnami druhu a výše 

daňové sazby, ale zejména vytvořením právního stavu příznivého pro ekonomický 

rozvoj daňových subjektů, které zároveň budou důvěřovat státním orgánům a jejich 

představitelům, že dobře hospodaří s věřejnými prostředky, a tudíž budou ochotni jim 

část svých příjmů svěřovat za účelem uspokojování veřejných potřeb.      
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Resumé:

Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků

Diplomová práce se zabývá tématem zdaňování příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků. Text práce je členěn do sedmi kapitol, 

které jsou rovněž dále členěny. První kapitola vymezuje subjekty daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, druhá kapitola je 

věnována předmětu daně. V této kapitole jsou vymezeny jak příjmy, které jsou 

předmětem daně, tak i příjmy, které předmětem daně nejsou nebo jsou od daně 

osvobozeny. 

Ve třetí kapitole se zabývám stanovením základu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, ve čtvrté kapitole je pak 

popsán postup stanovení výše a výběru daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. 

Pátá kapitola je věnována třem, podle mého názoru, nejčastějším 

způsobům daňových úniků v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, kterými jsou švarcsystém, práce načerno a 

zdaňování nižších než ve skutečnosti  vyplacených příjmů. 

V šesté kapitole se zabývám problematikou zdanění příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků plynoucích daňovým nerezidentům 

ze zdrojů na území České republiky a současně zdanění příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků, které plynou daňovým rezidentům 

České republiky ze zdrojů v zahraničí. 

Sedmá kapitola je pojata jako shrnutí problémů, které mají vliv, podle 

mého názoru, na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků. Současně se zabývám možnými způsoby řešení těchto 

problémů. 

Diplomová práce vychází z právních předpisů účinných k červnu roku 

2013, z judikatury převážně Nejvyššího správního soudu České republiky, z 
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české i zahraniční literatury věnované problematice daní z příjmů a z 

internetových zdrojů.

        Tax income of natural persons from paid employment and 

emoluments

The  thesis deals with natural persons` income tax from paid employment and 

benefits. The paper is divided into seven chapters, which are also further subdivided. 

The first chapter defines the subjects of tax on personal income from employment and 

fringe benefits, the second chapter is devoted to the subject of taxation. In this chapter 

are defined both income which are subjected  to tax, and income that are tax-free or 

exempted from tax. 

The third chapter deals with the determination of the tax base of the natural 

persons` income tax from paid employment and emoluments. In the fourth chapter then 

describes the procedure for determining the amount  and collection of the tax on 

personal income from employment and fringe benefits. 

The fifth chapter is dedicated to three, in my opinion, the most common methods 

of evasion of individuals`  income tax from employment and benefits, which are so 

called “švarcsystém” (which means hiring entrepreneurs instead of employees), black 

economy and tax lower than it actually paid income. 

The sixth chapter deals with the issue of natural persons` income tax from paid 

employment and fringe benefits tax non-residents arising from sources in the Czech 

Republic and of the natural persons` income tax from employment and benefits that 

accrue to tax residents of the Czech Republic from abroad. 

The seventh chapter is intended as a summary of issues that affect, in my 

opinion, the individuals`  income tax from paid employment and  benefits. 

Simultaneously it presents possible ways of solving these problems. 

The thesis is based on legislation effective as of June 2013, cases of the Supreme 

Administrative Court of the Czech Republic, the Czech and foreign literature on the 

issue of taxes on income and Internet resources.
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