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Úvod 

Realizace projektu jednoho inkasního místa je projekt, který svým rozsahem 

překračuje rámec oblasti daňové, ale zasahuje i do oblasti sociálního zabezpečení a 

zdravotnictví. Vybrala jsem si ho jako téma své diplomové práce i kvůli tomu, že je to 

tematika málo zpracovávaná. Idea jednoho inkasního místa je úzce svázána 

s harmonizací základu daně z příjmu a vyměřovacích základů pojistných, na niž jsem se 

zaměřila. Cílem této diplomové práce je zodpovědět otázku, jestli k takové harmonizaci 

vůbec může dojít. Tomuto úkolu však musel nezbytně předcházet rozbor toho, co mají 

daně a pojistná společného a jestli je zde prostor pro jejich vzájemné sbližování. Na obě 

tyto otázky se vyskytují protichůdné názory. 

Ve své práci srovnávám zákon č. 458/2011 Sb., o změně  zákonů souvisejících 

se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 

(dále jen „zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa“) 

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, a který by měl z velké části nahradit 

tento zákon, de facto ho zrušit. Třetím porovnávaným materiálem je návrh zákona o 

veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob, který sice nebyl přijat, ale 

představuje další cenný pohled na danou problematiku. Většina ustanovení zákona o 

změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa není v době odevzdání 

této diplomové práce účinných. Srovnávám tedy účinnou úpravu s úpravou sice platnou, 

ale prozatím neúčinnou. Z tohoto důvodu jsem si stanovila datum 1.6.2014, ke kterému 

vztahuji právní úpravu před účinností tohoto novelizačního zákona. 

Při posuzování jednotlivých pojmů a institutů podle zmíněných zákonů a návrhů 

zákonů využívám metodu komparace. Dále využívám metodu deskriptivní. 

Fakt, že tematika byla v minulosti málo zpracovávaná, chápu jako prostor pro 

akademický výzkum. Na druhou stranu je ale velkou nevýhodou dostatek zdrojů. 

Informace jsem čerpala z internetových stránek Ministerstva financí ČR, odborných 

článků, ale především ze samotných zákonů, návrhů zákonů, důvodových a 

předkládacích zpráv. Při posuzování daní a pojistných jsem zjistila, že je možné najít 

celkem dostatečné množství materiálů, kde se autoři zabývají rozdílem mezi daní a 
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poplatkem
1
, ale již méně těch, kde by se věnovali i pojistnému. Proto pro mne byla 

stěžejní 11. kapitola publikace Daňová teorie a politika, kde se prof. Ing. Květa 

Kubátová, Csc. vyjadřuje právě k problematice daní a příspěvků na sociální 

zabezpečení. 

Ze zahraničních zdrojů jsem čerpala především z těch, které byly vydány pod 

záštitou Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu. Tyto dokumenty jsou 

vydávány především jako nezávazné návody a doporučení pro země, které by se podle 

těchto institucí měly vydat cestou integrace daňové správy a pojistných. Při hledání 

zahraničních materiálů jsem využívala četné zahraniční databáze (například EBSCO, 

Hein Online, ProquestCentral, Westlaw International). Bohužel však většina nalezených 

materiálů nebyla pro moji práci relevantní. 

Nejprve se budu věnovat třem základním plněním, která mají být v rámci 

harmonizace sjednocena, dále pak inkasním systémům, vývoji směřování projektu 

jednoho inkasního místa a hlavně vývoji právní úpravy, tedy k rozboru cílů jednotlivých 

zákonů, resp. návrhů zákonů. Podle nich následně provedu srovnání základů daní a 

vyměřovacích základů pojistného a odvodu z úhrnu mezd. Nakonec se pokusím 

posoudit veškeré protichůdné názory a vyvodit z nich závěry, které budou podle mého 

názoru optimální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Např. KOHAJDA, Michael. Daňový charakter některých poplatků. Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, 

DrSc., k 70. narozeninám. Praha: Leges, s.r.o., 2009, s. 165 – 168. ISBN: 978-80-87212-23-3. nebo 

Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. Upravené vydání. Praha : 

C.H. Beck, 2012. 
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1 Oblasti sjednocované v projektu jednoho inkasního místa 

Jelikož jsem se v této diplomové práci zaměřila na harmonizaci daní z příjmů 

s pojistným na sociální zabezpečení a pojistným na veřejné zdravotní pojištění, nejprve 

se budu věnovat obecně oblastem, do kterých tato povinná plnění spadají, ale také 

jednotlivě těmto plněním. 

Stát ke svému fungování a zajišťování potřeb svých občanů beze sporu potřebuje 

finanční zdroje. Je nezbytné, aby rezervoval část vyprodukovaných hodnot pro zajištění 

své existence a pro další vývoj. K tomuto účelu je využíván institut státního rozpočtu. 

V této práci se zabývám podstatnou částí příjmové stránky státního rozpočtu, daněmi 

z příjmů a pojistným na sociální zabezpečení. Mezi příjmy státního rozpočtu patří mimo 

jiné daně, poplatky a odvody, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, výnos z podílu na clu, příjmy organizačních složek státu, 

odvody příspěvkových organizací, splátky návratných finančních výpomocí a výnosy ze 

státního majetku.
2
 

 

1.1 Daň z příjmů 
„Daně jsou platební povinností, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů 

pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž při tom poskytují 

zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění.“
3
 Základní vlastností daní je jejich 

nenávratnost. Rozlišujeme daně v širším a užším smyslu. Daně v užším smyslu jsou ty, 

které zákon za daně přímo označí. Daně v širším smyslu jsou podle § 2 odst. 3 písmene 

b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu i ta peněžitá plnění, o nichž stanoví zákon, že 

se při jejich správě postupuje podle daňového řádu.
4
 

Daně je možné třídit na základě mnoha hledisek. Jedním z nejdůležitějších 

dělení je dělení na daně přímé a nepřímé v závislosti na důchodu poplatníka.„Daně 

přímé platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na 

                                                 
2
Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. Upravené vydání. Praha : 

C.H. Beck, 2012, str. 115 a následující 
3
 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. Upravené vydání. Praha : 

C.H. Beck, 2012, 154 s. 
4
 Důvodová zpráva k návrhu zákona, o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických 

osob.Ministerstvo financí ČR: Veřejná diskuze - č. I/2013 - téma JIM: zákon o veřejných pojistných a 

správě daně z příjmů fyzických osob [online]. 2013 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2013/diskuze-zakon-verejne-pojistne-12577-12577 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2013/diskuze-zakon-verejne-pojistne-12577-12577
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jiný subjekt.“
5
 Sem spadají i daně důchodové. „U daní nepřímých se předpokládá, že je 

subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný 

subjekt.“
6
 Pro tuto diplomovou práci je stěžejní pojem osobní důchodové daně, pro 

jehož vysvětlení je důležité třídění daní na základě objektu daně (vysvětlení pojmu viz 

kapitola 4.1.) a na základě platební schopnosti poplatníka daně (vysvětlení pojmu viz 

kapitola 5.1.2). Podle objektu dělíme daně zejména na daně z důchodů (příjmů), ze 

spotřeby a z majetku. Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka neboli podle 

adresnosti dělíme daně na osobní, které jsou adresné a berou v potaz poplatníkovu 

platební schopnost, a daně in rem, které se na poplatníkovu platební schopnost 

neohlížejí. Daně osobní mají tedy vztah ke konkrétnímu poplatníkovi. Osobní daně 

důchodové jsou placeny pouze fyzickými osobami, ale důchodové daně in rem jsou 

placeny společnostmi.
7
 

Osobní důchodové daně neboli daně z osobních příjmů byly poprvé zavedeny ve 

Velké Británii v roce 1799. Jak už tomu v historii bývá, důvodem jejich výběru byly 

napoleonské války. V České republice byla zavedena daň z příjmů fyzických osob k 1. 

lednu 1993 jako výsledek daňové reformy. Díky osobnímu charakteru je jednodušší 

zavádět různé sociální úlevy a také se díky němu snadněji dosahuje požadovaného 

stupně progrese.
8
 

Pojem „osobní daň“ používá i návrh zákona o veřejných pojistných a správě 

daně z příjmu fyzických osob. Tento pojem byl vytvořen vlastně jen pro procesní část 

zákona, aby nebylo nutné znovu a znovu uvádět ten samý výčet plnění, která zahrnuje. 

Osobní daní se rozumí daň z příjmu fyzických osob, pojistné na důchodové pojištění, 

pojistné na důchodové spoření a pojistné na zdravotní pojištění. Tato konstrukce 

potvrzuje teoretickou charakteristiku osobní důchodové daně, jak byla vymezena výše. 

Je to daň vztahující se k příjmu a s osobním charakterem.
9
 

 

                                                 
5
Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwerČR, 2010, 20 s. 

6
Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwerČR, 2010, 20 s. 

7
Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwerČR, 2010. 

8
 Osobní daně z příjmů. Ekonom. 1997, č. 9. 

9
 Důvodová zpráva k návrhu zákona, o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických 

osob.Ministerstvo financí ČR: Veřejná diskuze - č. I/2013 - téma JIM: zákon o veřejných pojistných a 

správě daně z příjmů fyzických osob [online]. 2013 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2013/diskuze-zakon-verejne-pojistne-12577-12577 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2013/diskuze-zakon-verejne-pojistne-12577-12577
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1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
Sociální pojištění je spolu se sociálním zabezpečením či podporou, sociální 

pomocí a sociálními službami nástrojem sociálního zabezpečení. Z mezinárodních 

dokumentů vyplývá, že „sociální zabezpečení poskytuje pomoc lidem v případě nemoci, 

nezaměstnanosti, zdravotního poškození a invalidity, pracovního úrazu a nemoci 

z povolání, stáří, mateřství, rodičovství a úmrtí živitele. Sociální pojištění je povinný 

finanční systém, kterým se občan sám nebo někdo jiný občana povinně zajišťuje pro 

případ budoucí sociální události.“
10

 To můžeme rozdělit na pojištění povinné a 

doplňkové. Doplňkovým sociálním pojištěním jsou myšleny sociální fondy, které mají 

buď povinnou anebo dobrovolnou povahu.  

Pro zodpovězení otázky, zda je možné tři výše uvedená plnění harmonizovat, je 

nutné nejprve stanovit, jaké jsou jejich společné rysy. 

 Příspěvky na sociální zabezpečení, které jsou v České republice upraveny 

zvláštními zákony, teorie běžně řadí mezi jiné fiskální platby nebo platby parafiskální, i 

přestože se ve světě tyto povinné platby považují za „příspěvky“. Tyto příspěvky se 

nedají podřadit pod definici daně naprosto přesně, ale vzájemně je přibližuje 

pravidelnost a také to, že jsou to platby povinné. Výše příspěvku je odvozena od výše 

důchodu. Výše plnění není na výši příspěvku závislá (zdravotní pojištění) nebo jen 

omezeně. Nejsou zde ani zohledňovány faktory pohlaví, věku nebo zdravotního stavu, 

které se jinak u pojistného zohledňují.  

V souvislosti se stárnutím obyvatelstva se u důchodového pojištění rozvíjí trend 

nahrazovat průběžný systém financování důchodů fondovým financováním, který je 

více zásluhový. Tím se přibližuje charakteru skutečných příspěvků více než daním.  

Příspěvky na sociální zabezpečení platí zaměstnanec (sám za sebe) a 

zaměstnavatel (za své zaměstnance). Dále za sebe platí příspěvky osoby samostatně 

podnikající. Z ekonomického hlediska mají příspěvky, které za sebe platí zaměstnanci 

nebo podnikající osoby, charakter osobních důchodových daní. Není to ovšem charakter 

daní progresivních, ale spíše proporcionálních nebo dokonce regresivních, to způsobuje 

institut minimálního a maximálního vyměřovacího základu. Tento systém tedy 

neodpovídá systému vertikální spravedlnosti. 

                                                 
10

 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2013, 10 – 11 s. 
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Přestože zde mluvíme o příspěvcích na sociální zabezpečení jako o daních, 

nejsou tyto příspěvky zahrnuty do celkových hodnocení daňových systémů. Výsledky 

těchto hodnocení proto často neodpovídají skutečné situaci a jsou zavádějící a zmenšuje 

se tím transparentnost daňového systému. 

Zmínili jsme, že platbu těchto příspěvků si mezi sebe dělí zaměstnanci a 

zaměstnavatelé. Mohlo by se zdát, že je rozhodující, v jakém poměru je platí, opak je 

však pravdou. Ekonomický dopad bude stejný, i když bude celý příspěvek platit 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec. „Z mikroekonomického hlediska jde o daň placenou 

na trhu práce a placenou tím způsobem, že se o ni podle zákona dělí prodávající 

(zaměstnanec, který prodává pracovní sílu) a kupující (zaměstnavatel, který pracovní 

sílu kupuje). Daňová teorie přesunu a dopadu
11

 nás však učí, že na konkurenčním trhu 

není rozhodující, na které straně trhu je daň statutárně uložena.“
12

 

Lze shrnout, že příspěvky na sociální zabezpečení můžeme chápat jako daně 

z pracovní síly. Jakožto povinné platby zdražují pracovní sílu, což může vést k nárůstu 

nezaměstnanosti.
13

 

S určením toho, jestli příspěvky na sociální zabezpečení lze považovat za daň, 

mají problém i v zahraničí. Například David W. Williams tyto příspěvky za daň 

považuje a označuje je pojmem „tax“, i když přiznává, že většinový názor je opačný. 

Pro podporu svého názoru přidává citát: „Jestliže to vypadá jako kachna a kváká jako 

kachna, pak je to kachna.“
14

 

Otázkou, zda je pojistné na sociální zabezpečení daní, se zabýval i týdeník 

Sondy v roce 1995. Názor, že je daní, byl prezentován ve sdělovacích prostředcích 

místopředsedou vlády I. Kočárníkem i ministrem J. Vodičkou. Jejich daňový charakter 

se odvozuje mimo jiné od skutečnosti, že plynou jako daně do státního rozpočtu. Určení 

charakteru tohoto pojistného je velice důležité. Pokud by totiž pojistné na sociální 

zabezpečení bylo daní, bylo by na místě hned několik otázek. Proč máme ze svého 

příjmu platit dvě daně vypočítávané různým způsobem? Proč mají být tyto daně 

vypočítávány z různých daňových základů? A v neposlední řadě, proč mají být vybírány 

                                                 
11

 Viz. Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwer ČR, 2010, 

kapitola 3. 
12

 Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwerČR, 2010, 214 

s. 
13

 Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : WoltersKluwer ČR, 2010. 
14

 WILLIAMS, David W. Threehundredyears on: are our tax billsrightyet?. British Tax Review. 1989, č. 

11. 



 

14 

 

různými orgány? Navíc lze říci, že obě „daně“ slouží k naplnění příjmové stránky 

státního rozpočtu. 

Již v roce 1995 působilo oficiální nepřiznání daňového charakteru pojistného 

problémy. Pro nízko příjmové poplatníky bylo nemožné vyčerpat zákonem dané 

možnosti odpočtu od základu daně z příjmu, přesto však platili „další daň“ ve formě 

pojistného. Kdyby byl daňový charakter pojistného přiznán, mohly se odpočty 

vztahovat i na toto pojistné.
15

 

Pojistné je nutné chápat jako odložení části spotřeby na později za cílem 

zabezpečení sebe i své rodiny. Nelze ho tedy chápat jako plnění, které tu je na úkor 

veřejných daní. Tento fakt z mého pohledu představuje tu největší odlišnost mezi 

pojistným a daněmi. Platbou pojistného osoba zajišťuje sebe sama a naopak platbou 

daní přispívá do jakési „společné pokladny“.  Na druhou stranu mezi základní pojmové 

znaky sociálního pojištění patří povinnost takové pojištění platit. Výhodu z povinného 

pojištění bude mít tedy každý stejně jako povinnost platit pojistné a tím se rozdíl mezi 

nimi stírá. Charakter pojistného lze tedy odvodit od obecné povinnosti platit. Do roku 

1992 platili toto pojistné jen určité skupiny občanů (především osoby samostatně 

výdělečně činné). Jednalo se tedy opravdu o princip placení pojistného, protože 

povinnost platit nebyla zavedena obecně. 

Pojistné na sociální zabezpečení bylo zahrnuto v dani ze mzdy již od roku 1953. 

V § 1 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, byly součástí této daně i příspěvky 

dělníků a úředníků na pojistné národního pojištění. Proto pojetí pojistného jako daně, 

které přináší projekt jednoho inkasního místa, není žádnou novinkou. 

Pojistné na nemocenské pojištění a pojistné na důchodové pojištění jsou příjmy 

státního rozpočtu. Jim odpovídající plnění je samozřejmě také hrazeno ze státního 

rozpočtu. Všechny tři odvody se odvádějí na jeden účet (pojistné na nemocenské 

pojištění,  pojistné na důchodové pojištění  a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti). 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou 

tedy hlavními zdroji financování sociálního zabezpečení. Pojistné je určeno 

konstrukčními prvky tak jako daň. Jsou jimi procentní sazba, vyměřovací základ a 

rozhodné období.  
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 Daňová soustava ujídá z našich mezd. Sondy: Týdeník pro sociální otázky. 1995, č. 1. 
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1.3 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
Tak jako již zmíněné systémy i zdravotnictví potřebuje ke svému fungování 

prostředky. Proto je zavedeno všeobecně platné pojištění, z něhož jsou placeny 

zdravotní služby, jež jsou pojištěncům poskytovány. Základním principem, který 

veřejné zdravotní pojištění ovládá, je princip sociální solidarity pojištěnců. Tento 

princip lze chápat jako projev solidarity „bohatých s chudými“, kdy osoby s vyššími 

příjmy přispívají do systému více než osoby s nižšími příjmy, ale také jako projev 

solidarity „zdravých s  nemocnými“, kdy nemocný občan čerpá ze systému více 

prostředků než občan zdravý. Zdravotní pojištění je povinné pro každou fyzickou 

osobu, ta má však možnost si vybrat jednu ze zdravotních pojišťoven (princip plurality 

pojišťovacích institucí). 

Zdravotnictví je financováno z více zdrojů. Kromě veřejného zdravotního 

pojištění i ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí, z prostředků zřizovatelů, 

z prostředků poskytnutých církevními, charitativními a jinými fyzickými a právnickými 

osobami. 

„Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je finanční částka, kterou jsou všichni 

jeho plátci povinni platit, a to zpravidla za jednotlivé kalendářní měsíce.“
16

 Povinnost 

platit pojistné má pojištěnec vždy, pokud tuto povinnost nemá stát. Pokud ji má stát, 

hradí toto pojistné Ministerstvo financí na zvláštní účet u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR. Za zaměstnance ho hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin 

zaměstnavatel u příslušné zdravotní pojišťovny. Osoby samostatně výdělečně činné 

platí pojistné samy, a to formou záloh a doplatku pojistného. Osoby bez zdanitelných 

příjmů platí pojistné samy za celé kalendářní měsíce. Výši pojistného vypočítává jeho 

plátce.
17

 

Ke srovnání pojistného na veřejné zdravotní pojištění a daní se mnoho autorů 

neuchyluje. Je nepochybné, že blíže k charakteru daně má pojistné na sociální 

zabezpečení. Také proto by i v případě uskutečnění projektu jednoho inkasního místa a 

přijetí institutu odvodu z úhrnu mezd byl zřízen zvláštní účet. Podle mého názoru zde 
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Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2013, 98 s. 
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ale nejsou překážky, které by bránily vymezení tohoto pojistného za pomoci daňových 

konstrukčních prvků a jejich harmonizaci. 

Pouze na okraj se zmíním o úrazovém pojištění, neboť je součástí odvodu z úhrnu 

mezd. Dne 25. dubna 2006 byl přijat zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, 

kterým se toto pojištění stane součástí sociálního systému. Tento zákon je sice platný, 

ale jeho účinnost byla odložena až k 1. lednu 2016.
18

 Nově bude mít odpovědnost za 

provádění úrazového pojištění stát, fakticky organizační složka státu Česká správa 

sociálního zabezpečení. Odškodnění ve formě náhrady škody se nahrazuje dávkovým 

systémem. Co se ale nezmění, je to, že úrazové pojištění zůstane komplementem ke 

zdravotnímu, nemocenskému a důchodovému. Zákon o změně  zákonů souvisejících se 

zřízením jednoho inkasního místa ale ve svých ustanoveních o odvodu z úhrnu mezd 

počítá. Tato ustanovení mají nabýt účinnosti dne 1. ledna 2015. Jak se zmiňuji dále, 

budou s největší pravděpodobností zrušena. V opačném případě by mohl nastat 

problém, protože ustanovení o odvodu z úhrnu mezd by odkazovala na dosud neúčinný 

zákon. 
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2 Jedno inkasní místo 

V této kapitole se věnuji popisu jednoho inkasního místa a jeho podob, jak se 

vyvíjely v čase. Zmiňuji také cíle inkasního místa, které zejména přispívají k pochopení 

toho, za jakým účelem je jedno inkasní místo zřizováno. Dále se zabývám inkasními 

systémy ve světě a také výší vybraných finančních prostředků v České republice za 

jednotlivé oblasti, jak byly uvedeny v předchozí kapitole.  

Projekt jednoho inkasního místa představuje spolu s reformou přímých daní, 

odvodů a přijetím zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jeden ze tří pilířů daňové 

reformy.  Na internetových stránkách Ministerstva financí je tento projekt popsán takto: 

„Jde o vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce 

výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění 

na jeden účet, aby poplatník a plátce měl v podstatě jednoho partnera, vůči kterému si 

bude splňovat veškeré svoje registrační povinnosti, platit všechny odvody, bude 

kontrolován jenom z jednoho místa. Jde tedy o celkové zjednodušení systému a 

maximální snížení administrativní zátěže“. 
19

 Je třeba dodat, že v současné době se již 

nepočítá s integrací celní správy.
20

 Jelikož se tato reforma týká nejen daní, ale i 

pojistného, podílí se na ní kromě Ministerstva financí i Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a Ministerstvo zdravotnictví.
21

 Pojem „jedno inkasní místo“ se bude vyskytovat jen 

v názvu zákona o změně  zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa.
22

 

Otázkou je, co přesně pojem jednoho inkasního místa zahrnuje. V „Koncepci 

vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“ je realizace projektu 

rozložena do čtyř fází. První fáze předpokládá vytvoření Finanční správy České 

republiky, která byla z části naplněna zákonem č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a kterým vzniklo 

Generální finanční ředitelství. Dalším, v současné době již překonaným krokem, měla 

                                                 
19

 Základní informace (JIM). Ministerstvo financí ČR [online]. 2010 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
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http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/zakladni-informace 
22

 Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/zakladni-informace
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/koncepce-projektu
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/zakladni-informace


 

18 

 

být částečná integrace Celní a Finanční správy České republiky. K 1. lednu 2013 mělo 

dojít ke vzniku jednoho inkasního místa, a to převzetím správy sociálního pojištění. O 

rok později měla být reforma završena přechodem některých procesů zdravotních 

pojišťoven. Projekt jednoho inkasního místa můžeme chápat i jinak než jako pouhé 

vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, a to jako sjednocení základů  daní (daně 

z příjmů) a pojistného (pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění).
23

 Z výše uvedeného vyplývá, že tento projekt je komplexní 

reformou a nebude spočívat v pouhém vytvoření nové instituce. 

 

2.1 Vývoj projektu jednoho inkasního místa 

Projekt jednoho inkasního místa v průběhu času měnil svoji podobu. Původní 

materiál „Záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění“ byl 

schválen usnesením vlády ČR č. 1462 ze dne 20. prosince 2006. Tím bylo uloženo 

Ministerstvu financí, aby ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

Ministerstvem zdravotnictví vypracovali materiál „Návrh postupu sloučení výběru daní, 

cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů tohoto sloučení do 

jednotlivých systémů“. Tento návrh byl projednáván dne 12. září 2007. Vláda nakonec 

prostřednictvím usnesení č.1033 vyslovila souhlas se sloučením orgánů daňové a celní 

správy pro oblast výběru daní a cel od 1. ledna 2010. Ministerstvu financí uložila 

vypracování a předložení návrhu věcného záměru zákona o Finanční a celní správě ČR. 

Nejprve byl kladen důraz na sloučení celní a daňové správy. V „Návrhu postupu 

sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů 

tohoto sloučení do jednotlivých systémů“ byl proces vytvoření jednoho inkasního místa 

rozdělen do dvou fází. Nejprve mělo dojít k sloučení celní a daňové správy a teprve 

poté, v závislosti na úspěchu fáze první, se měl integrovat i výběr pojistného. 

K provedení druhé fáze mělo případně dojít až k 1. lednu 2014. Integrace daňové a celní 

správy byl bezesporu velice obtížný cíl, ale na rozdíl od integrace výběru pojistného by 

se odehrála v jediném resortu, což by mohlo znamenat značné zjednodušení celé 

realizace. 
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Proveditelnost projektu posuzovala mise Světové banky v roce 2008. Došla 

k závěru, že integrace by neměla být závislá na dílčím úspěchu či neúspěchu prvního 

kroku. Také vyjádřila názor, že projekt by měl dosáhnout vyšší míry integrace než jak 

byl navržen. Dále byla zmiňována celková modernizace původních výběrních míst a ne 

pouze izolovaná konstrukce nového výběrního orgánu. Světová banka byla i pro zřízení 

specializovaného úřadu, který by se zabýval pouze velkými a specifickými subjekty, to 

by zároveň posílilo klientský přístup k nim a usnadnilo kontrolu těchto subjektů. 

Na základě zprávy Světové banky ale  i vývoje celého projektu bylo vhodné 

přeformulovat původní zadání.
24

 Bylo tak učiněno materiálem „Program projektu 

vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“.
25

 V roce 2011 

vypracovala společnost Deloitte Advisory, s.r.o. dokument „Studie proveditelnosti 

Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“. Dne 30. prosince 2011 

vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa.
26

 Dalším právním předpisem, který ministerstvo financí 

předložilo do vnějšího připomínkového řízení, se měl stát i návrh zákona o veřejných 

pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob. K tomu však nikdy nedošlo.
27

 Dne 

23. června 2014 byl po vnějším připomínkovém řízení zveřejněn návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony.
28

 

Situace se poněkud zkomplikovala změnou politické situace. Po volbách do 

Poslanecké sněmovny, které se konaly ve dnech 25. a 26. října 2013, se tři politické 

strany, které v těchto volbách získaly mandát, rozhodly utvořit koaliční vládu. Česká 

strana sociálně demokratická, Hnutí ANO 2011 a Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová uzavřely v Hrzánském paláci na pražských Hradčanech 

„Koaliční smlouvu o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje 

proti korupci“ na volební období 2013 – 2017. V kapitole s názvem „Veřejné rozpočty, 
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mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém“ vláda deklaruje následující: „Vláda 

bude pokračovat v rozpracovaném projektu Jednotného inkasního místa, kde bude 

poplatník odvádět jednu částku vypočtenou z jednoho základu, uvedenou na jednom 

formuláři. Vláda se bude snažit projekt urychlit tak, aby byl dokončen nejpozději na 

konci funkčního období. V rámci projektu Jednotného inkasního místa dojde také ke 

sjednocení základu daně pro všechny přímé odvody poplatníků. Vláda se nicméně 

zavazuje, že takový krok nepoškodí osoby samostatně výdělečně činné.“ V kapitole 

s názvem „Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury“ pak deklaruje toto: 

„Urychleně dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro daně a odvody (sociální 

a zdravotní pojištění), který sníží náklady státu, administrativní zátěž a ušetří čas a 

peníze daňových poplatníků. Kontroly bude provádět pouze finanční úřad.“
29

 Podobné 

teze měla v koaliční smlouvě i vláda Petra Nečase (13.7.2010 – 10.7.2013) , která si 

vytyčila cíl realizace jednoho inkasního místa nejpozději do konce jejího funkčního 

období. Kromě odvodů jedné částky provázené jedním formulářem chtěla i sjednocení 

základu daně pro všechny přímé odvody (sociální a zdravotní pojištění), kde by 

kontrolu prováděl pouze finanční úřad.
30

 

Na tiskové konferenci místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše ze 

dne 19. března 2014 ohledně představení návrhů v daňové oblasti bylo zmíněno, že k 1. 

lednu 2015 nabudou účinnosti jen ty nejdůležitější a nejjednodušší změny. Nemožnost 

komplexnější úpravy plyne především z nedostatku času, jelikož legislativní proces trvá 

přibližně jeden rok a změny je nutné učinit již k 1. lednu 2015. To je datum, kdy 

nabývají účinnosti některá již překonaná ustanovení zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Dalším důvodem, který mluví pro 

novou úpravu jen těch nejdůležitějších ustanovení, je fakt, že v minulých letech došlo 

k mnoha změnám v oblasti daňové správy a také k rekodifikaci soukromého práva, 

která měla dopad i na daňovou oblast. Na druhou stranu zde však byla veřejnost 

ujištěna, že principy projektu jednoho inkasního místa budou zachovány. Náměstkyně 

ministra financí pro oblast daní a cel Simona Hornochová na této tiskové konferenci 

předestřela, že je výhodnější sjednotit jednotlivé vyměřovací základy pojistných na 
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sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a základ daní z příjmů proto, že je 

nebude třeba vypočítávat zvlášť. Podle ní není problémem platební příkaz na tři různá 

místa, ale to, že základy jsou konstruovány s malými odlišnostmi a každá instituce má 

tendenci je vykládat jinak. Záměrem tedy bylo zrušit projekt jednoho inkasního místa 

jako takový, ale ponechat ustanovení, která přibližují režim daňový a režim odvodů na 

sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.
31

 

 

2.2 Cíle projektu 
Nejprve je třeba podtrhnout důležitost toho, aby výběr povinných plateb probíhal 

transparentně a aby byla korupce snížena na minimum. Souvisí s tím totiž chuť 

fyzických a právnických osob tyto platby vůbec platit. Když bude očividné, že 

z vybraných příjmů čerpá společnost a tyto neplynou do kapes neoprávněných osob, 

zvýší se i příjmy státu. Od tohoto cíle jsme však zatím daleko. Důležité také je, aby se 

úředníci opravdu věnovali výběru povinných plateb a čas jim nezabíraly zbytečné 

administrativní úkony.
32

 

Cílem vytvoření jednoho inkasního místa je spojit funkce výběru příjmů 

veřejných rozpočtů v nové centrálně řízené soustavě orgánů státní správy. Tato změna 

se bude týkat orgánů daňové správy, České správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven. Ostatní funkce těchto institucí zůstanou zachovány. Vnitřní organizace této 

nové soustavy orgánů by měla být jednotná s motivovanými zaměstnanci. Výhody, 

které tento projekt přinese, by se měly projevit jak na straně státní správy – snížení 

administrativní zátěže, zvýšení efektivity správy, tak i na straně  poplatníka  - zlepšení 

kvality a dostupnosti služeb. Dílčím záměrem při zlepšování kvality služeb je 

sjednocení formulářů pro daň z příjmu fyzických osob a formulářů pro pojistné. Tento 

formulář poté nebude muset být odevzdán na více správních místech, ale pouze na 

jednom, což značně ulehčí postavení poplatníka. Daně i pojistné se budou platit jen na 

jeden účet a moment splatnosti nebude shodný s momentem podání daňového přiznání. 

Orgány nové státní správy budou častěji s klienty komunikovat elektronicky. Jedním 

z cílů je i snaha zlepšit vnímání povinných plateb veřejností. V souvislosti s růstem 
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počtu právních předpisů a jejich nepřehlednosti je kladen důraz především na 

zjednodušení a zpřehlednění systému daní a pojistného. K tomuto účelu má sloužit i 

jednotné vystupování navenek a jednotná zpětná vazba k Ministerstvu financí, 

Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdavotnictví. Z hlediska 

transparentnosti je třeba zmínit i snahu o relativní nezávislost daňové správy na 

Ministerstvu financí. Orgány jednoho inkasního místa by měly být schopny pružně 

reagovat na měnící se podmínky ve společnosti a v podnikání. V současné době jsou 

některé kompetence vykonávány paralelně, což vede ke zbytečné administrativní zátěži. 

Tento nedostatek by měl být v budoucnu odstraněn. K ekonomickým úsporám by mělo 

vést postupné snižování počtu zaměsnanců, kteří nebudou muset provádět duplicitní 

úkony na více místech. Personální integrace jde ruku v ruce s integrací IT systému a 

snahou ho lépe a efektivněji využívat. Co se personálního obsazení týče, je záměrem 

vytvořit pracovní místa, která do státní správy přilákají i zájemce z mladší generace. 

K jejich motivaci přispěje i strukturované ohodnocení, které vytvoří zdravě 

kompetitivní prostředí a přispěje k spravedlivému odměňování různých stupňů 

náročnosti práce. Jak jsem již naznačila výše, Česká správa sociálního zabezpečení bude 

i nadále vyplácet sociální dávky  a zdravotní pojišťovny budou i nadále financovat 

zdravotní péči. 

Některé cíle, které byly definovány v Programu projektu vytvoření jednoho 

inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů, jsou již v současnosti naplněny. Jedním 

z cílů bylo totiž vytvořit specializovaný úřad s celostátní působností, který by byl 

zaměřen na velké a specifické klienty. Specializovaný finanční úřad je uveden ve výčtu 

finančních úřadů v § 8 odst. 1 písm. o) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 

republiky. Dalším cílem bylo nahrazení osmi samostatných účetních jednotek daňové 

správy, kterými byla finanční ředitelství, jedinou účetní jednotkou. Touto jednotkou se 

stalo Generální finanční ředitelství, jak je uvedeno v § 1 odst. 4 zákona o Finanční 

správě České republiky, takže i tento cíl byl již naplněn. 

Na tomto místě uvádím základní strategické cíle, jak jsou uvedeny v Programu 

projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů: 

„• zlepšení klientského přístupu a snížení administrativní zátěže zavedením 

jednoho správce – JIM,  
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• snížení platební zátěže zavedením plateb na jednotný účet státní pokladny a 

snížením počtu plateb,  

• zvýšení vnitřní i vnější efektivity výběru daní a odvodů prostřednictvím zvýšení 

účelnosti a účinnosti správy a identifikování personálních, finančních, majetkových a 

dalších souvisejících úspor a synergických efektů při budování efektivní státní správy,  

• garantování stejné úrovně výkonů správy veřejných příjmů po celou dobu 

procesu vytváření jednoho inkasního místa,  

• vytvoření centrálního registru poplatníků daní a pojištěnců (CRPP) a sdílení 

nezbytných informací z tohoto registru orgány JIM, ČSSZ a ZP pro efektivní plnění 

jejich poslání,  

• efektivní a rychlé inkaso příjmů státních a veřejných zdrojů na jediném účtu 

státu ve smyslu budování Státní pokladny na Ministerstvu financí“.
33

 

 

2.3 Inkasní systémy 
Rozlišujeme tři druhy inkasních systémů, které se liší podle historických 

podmínek té které země. První typ využívá Francie, Německo, mnoho zemí 

Společenství nezávislých států, ale i Česká republika. Zde fungují paralelně dva inkasní 

systémy, z nichž jeden je využíván pro výběr daní a druhý pro výběr příspěvků na 

sociální zabezpečení. V dalších třiceti až čtyřiceti zemích nalezneme integrovaný 

inkasní systém. Neexistuje však jeden unifikovaný model, který by se dal aplikovat ve 

všech těchto státech. Jinde se vyskytují hybridní inkasní systémy. Příkladem jsou 

Spojené státy americké, kde je využíván největší integrovaný federální inkasní systém 

se sítí soukromých penzijních systémů. 

V Itálii, Švédsku, Irsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a 

několika zemí Jižní Ameriky fungovaly v minulosti paralelní systémy, ale později 

přešly k modelu integrovaného inkasního sytému. Někde se v průběhu času oddělil 

výběr na penzijní systém, který byl původně součástí výběru daní. K tomu došlo 

v Austrálii, Spojených státech amerických a Kanadě. Například ve Spojených státech 

amerických jsou těmito penzijními systémy privátní programy důchodového 

zabezpečení, které inkasují přímo od poplatníků. Přechod k integrovanému inkasnímu 
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systému je populární i v zemích střední a východní Evropy. Tato integrace někde 

proběhla úspěšně (Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko), ale někde se 

potýkala s problémy (Rusko).
34

 

 

2.4 Struktura inkasa daní v České republice pro rok 2013 
Zde se věnuji daním jakožto příjmu státního rozpočtu. Je nutné brát na zřetel, 

jakou důležitost mají povinné platby, kterými se v této práci zabývám, a to hned ze 

dvou důvodů. Prvním je uvědomění si důležitosti procesu zlepšování výběru těchto 

povinných plateb, který ospravedlňuje reformu takovýchto rozsahů. Na druhé straně by 

nás toto zjištění mělo vést k větší opatrnosti a prevenci případného neúspěchu realizace 

projektu. Harmonizace základů se týká daní z příjmů, proto je dobré si uvědomit jejich 

místo mezi ostatními daněmi. 

Největší daňový příjem tvoří daň z přidané hodnoty. Za rok 2013 bylo takto 

vybráno 220 mld. Kč. U spotřebních daní se vybralo 130,6 mld. Kč. Daně z příjmů 

právnických osob přinesly do státního rozpočtu 81,4 mld. Kč a daně z příjmů fyzických 

osob celkem 94,6 mld. Kč, z toho nejvíce bylo vybráno z příjmů ze závislé činnosti, a to  

84,5 mld. Kč. Majetkové daně přinesly do státního rozpočtu 9,1 mld. Kč, odvod za 

elektřinu ze slunečního záření 5,8 mld. Kč a odvod z loterií 2,6 mld. Kč. Daň z příjmu 

fyzických osob tedy tvoří 18,8 % celkových daňových příjmů a tím se řadí na druhé 

místo ve výši výběru ze všech daní. První místo zaujímá daň z přidané hodnoty (40,9 

%). Daň z příjmů právnických osob se 16 % řadí na čtvrté místo. 

U samotných daní z příjmů připadá nejvyšší podíl výběru na příjmy ze závislé 

činnosti, a to 48,1%. Daň z příjmů právnických osob tvoří 46 % všech vybraných daní 

z příjmů. U fyzických osob je 4,9 % vybíraných příjmů zdaňováno zvláštní sazbou a 

zbytek těchto příjmů tvoří 1%, kde fyzické osoby podávají daňová přiznání.
35

 

Zde je vidět, že daně z příjmů tvoří nezanedbatelnou část daňových příjmů státu. 

Je tedy nutné, aby jakékoli změny, týkající se těchto daní, byly dobře naplánovány a aby 

přechod k novému systému proběhl bez větších komplikací. 
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2.5 Inkaso pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní 

pojištění v České republice pro rok 2013 
V roce 2013 bylo vybráno celkem 362.758 milionů Kč. Úspěšnost tohoto výběru 

byla 99,65%. Od roku 1997 došlo k nejnižší úspěšnosti výběru v roce 2009, a to 

98,46%. Naopak nejvyšší úspěšnosti 100,97% se podařilo dosáhnout v roce 2007.
36

 

Z emailové komunikace s Ministerstvem zdravotnictví vyplývá, že vybrané 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění činilo 172 mld. Kč. Do této částky není 

započítána platba státu. Celková výše pojistného včetně této platby činí 225 mld. Kč.
37
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3 Vývoj právní úpravy 

Zřízení jednoho inkasního místa provázejí snahy o vytvoření optimální právní 

úpravy.  Mým cílem je popsat tyto zákony a návrhy zákonů a jejich cíle v obecné 

rovině. 

 

3.1 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných 

zákonů 
 

3.1.1 Cíle právní úpravy 

Cílem zákona je sjednocení současné právní úpravy základu daně z příjmu 

fyzických osob s vyměřovacími základy pro pojistné, a to na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, čímž se 

zjednoduší stanovování a správa těchto povinných odvodů. Všechna tato plnění 

vycházejí ze stejného příjmu a odlišná úprava stanovení základu je tedy neopodstatněná 

a nese s sebou zbytečnou administrativní zátěž a výkladové problémy. Tato roztříštěnost 

klade velké nároky jak na poplatníky a plátce, tak i na orgány státní správy. 

Harmonizací těchto základů by došlo k výraznému zjednodušení situace a posílení 

principu právní jistoty. Univerzálním základem bude hrubá mzda (100% hrubého 

zisku), která nahradí tzv. superhrubou mzdu. Dalším cílem je klientský přístup a snížení 

nákladů na výběr daní a pojistného tím, že by se tyto platily na jedno místo, jeden účet a 

podání by byla činěna prostřednictvím jednoho formuláře. Komunikace ohledně 

procesu výběru pojistného a daní bude probíhat mezi klientem a pouze jedním 

subjektem. Správa pojistného bude tedy nově prováděna orgány finanční správy podle 

daňového řádu. Zákon též počítá s vytvořením registru daňových subjektů. Nově tedy 

budou veškeré informace o daňových subjektech dostupné na jednom místě, což bude 

mít význam zejména z hlediska kontroly procesu výběru plnění, ale také pro samotné 

subjekty. 

Zaměstnavatel bude nově platit pojistné prostřednictvím odvodu z úhrnu mezd 

na veřejné pojištění. 
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3.1.2 Rizika, náklady a přínosy právní úpravy 

Tento zákon má velkou nevýhodu a tou je dlouhá legisvakanční lhůta. Ta slouží 

k tomu, aby se společnost stačila seznámit s novou úpravou dříve, než tato začne reálně 

působit ve společnosti. Jednotlivá ustanovení nabývala účinnosti postupně. Ta, která 

mají nabýt účinnosti 1. ledna 2015, jsou již v tuto chvíli překonána, protože 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo ke změnám i v oblasti daňových 

zákonů. Ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. často odkazují na v tuto chvíli změněná 

ustanovení.
38

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb. rozlišuje mezi dvěma variantami. 

Varianta 0 je označení pro zachování stávajícího stavu. Daně by byly vybírány orgány 

Finanční správy ČR, a co se pojistného týče, orgány sociálního zabezpečení a 

zdravotními pojišťovnami. V případě varianty 1 by pojistné i daně spravovaly orgány 

Finanční správy ČR. Uskutečnění varianty 1 by kromě snížení administrativního 

břemene a nákladů mohlo přinést i zvýšení daňových příjmů jako následek jednodušší 

kontroly výběru. Snížení nákladů a tedy i počtu pracovních míst můžeme kvůli nárůstu 

nezaměstnanosti zařadit jak do výhod, tak i nevýhod. Jako další problém se mohou jevit 

i náklady spojené se zřízením jednoho inkasního místa.
39

 

 

3.2 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu 

fyzických osob 

 

3.2.1 Cíle právní úpravy 

Návrhem zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob 

(dále jen návrh zákona o veřejných pojistných) a návrhem zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných pojistných a správě daně z 

příjmů fyzických osob (dále jen návrh doprovodného zákona), chtělo Ministerstvo 

financí sjednotit správu daně z příjmů fyzických osob a správu veřejných pojistných, 

kterou měly vykonávat orgány Finanční správy České Republiky. Tím měly být 
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 Záznam z tiskové konference k představení návrhů opatření v daňové oblasti. In: Ministerstvo financí 

ČR [online]. 2014 [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-

mediich/2014/zaznam-z-tiskove-konference-17366 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
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naplněny některé z výše zmíněných cílů jako je komunikace s jedním orgánem nebo 

jednotný formulář. Jako procesní předpis by zde byl aplikován daňový řád, čímž by 

došlo ke sjednocení lhůt, což by byla pro poplatníka velká výhoda. Veřejnými 

pojistnými je v tomto zákoně míněno pojistné na důchodové pojištění, pojistné na 

důchodové spoření, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné z úhrnu mezd.
40

 

Cílem měl tedy být jeden společný elektronický tiskopis, který by se skládal 

z částí v kompetenci jednotlivých orgánů finanční správy a Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Tyto části hlášení by byly následně automaticky přesměrovány právě 

těm orgánům, do jejichž kompetence náleží. V tiskopise by každý měsíc uváděli 

zaměstnavatelé údaje o svých zaměstnancích. V současné době zasílá zaměstnavatel 

informace buď přímo zaměstnanci anebo orgánům, které z nich vychází, např. při 

výpočtu dávky. Takovým orgánem je okresní správa sociálního zabezpečení u 

pojistných systémů a krajská pobočka Úřadu práce ČR u systémů nepojistných. 

Zaměstnavatel je tímto způsobem nucen potvrzovat jeden a ten samý údaj na několika 

tiskopisech, což je značně neefektivní. Některé tiskopisy je možné zasílat elektronicky 

již v současné době, zákon o veřejných pojistných měl tuto výhodu vztáhnout na 

všechny oblasti. 

V návrhu zákona o veřejných pojistných dochází k dalšímu prohlubování 

harmonizace daně z příjmu a veřejných pojistných než jak tomu bylo v zákoně o zřízení 

jednoho inkasního místa. 

 

 

3.2.2 Rizika, náklady a přínosy právní úpravy 

Jedním z největších problémů se jeví právě elektronizace. Někteří 

zaměstnavatelé totiž nemusí být vybaveni takovou výpočetní technikou, která bude 

odpovídat požadavkům tohoto nového systému. 

Rozlišujeme dvě varianty realizace tohoto projektu, a to nulovou variantu, která 

zachovává stávající stav, kdy zaměstnavatel vyplňuje několik tiskopisů. Druhou 

variantou je rozšíření jednotného informačního systému, který počítá s již zmíněným 

měsíčním výběrem dat ve formě jednoho elektronického tiskopisu. Náklady pro 
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 Veřejná diskuse č. 1/2013. Ministerstvo financí ČR [online]. 2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: 
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uskutečnění této druhé varianty by byly spojeny především s technickým zabezpečením 

orgánů státní správy, které jsou odhadovány na 129 milionů Kč jednorázově a dalších 

18 milionů Kč ročně na provoz a podporu systému. 

Hlavním přínosem mělo být snížení administrativní zátěže, tedy snížení počtu 

tiskopisů a tím i časová úspora, omezení přeplatků na dávkách a lepší kontrola 

zneužívání těchto dávek. Nově totiž měla být možná efektivnější kontrola a možnost 

odhalení např. nepravdivých údajů o příjmech. Zaměstnavatelé také nebudou muset být 

obeznámeni s veškerou právní úpravou, která se výběru pojistného týká. Co se 

nepojistných dávek týče, bude tato změna mít i příznivý sociální vliv a to tím, že se 

sníží doba řešení různých sociálních situací a jejich reakce na ně.
41

 

Návrh tohoto zákona je podle mého názoru přehledný, což považuji za velkou 

výhodu. Některé právní konstrukce jsou však příliš složité, což snižuje jejich 

srozumitelnost a znesnadňuje aplikaci gramaticko-sémantické metody výkladu. 

 

3.3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Vláda měla dle plánu legislativních prací předložit v červnu roku 2014 návrh 

změny zákona o daních z příjmů a tak také učinila. Tento návrh byl rozeslán k řádnému 

připomínkovému řízení, a to ne jen připomínkovým místům dle Legislativních pravidel 

vlády, ale i ostatním doporučeným místům. Dne 23. června 2014 byl v Legislativní 

knihovně vlády zpřístupněn zmiňovaný návrh již se zapracovanými připomínkami.
42

 

Návrh téměř všechna ustanovení zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa ruší. Je třeba podotknout, že většina těchto ustanovení 

v současné době není účinná a dochází tedy ke změnám v předpisu, který ještě ve 

společnosti fakticky nepůsobil. Tento trend, kdy je vydáváno tolik předpisů, že je 

obtížné pro běžného člověka ba i odborníka se v nich orientovat a chovat se v souladu 

s právním řádem, jen narušuje princip právní jistoty. Z důvodu rekodifikace 
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soukromého práva bylo totiž přijato zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 

daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých 

zákonů, které novelizovalo i zákon o daních z příjmů. Text zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa je překonán právě z důvodu přijetí 

tohoto zákonného opatření. Důvodová zpráva k návrhu tohoto zákona zmiňuje nutnost 

upřesnění, ale i přehodnocení některých ustanovení zákonného opatření Senátu. Přijetí 

nové úpravy je tedy především odůvodněno překonáním znění zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva, která byla promítnuta do zmíněného zákonného opatření Senátu. 

Z předkládací zprávy k návrhu tohoto zákona plyne podpora projektu jednoho 

inkasního místa, tím je míněno zjednodušení daňového systému a správy daní a 

pojistného, ale i harmonizace jejich základů. Dalším argumentem pro přijetí návrhu je 

zde nedostatečná legisvakanční lhůta. Výsledek je takový, že pokud bude návrh tohoto 

zákona přijat, nebude k 1. lednu 2015 projekt jednoho inkasního místa v rozsahu zákona 

o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa spuštěn.
43

 

 

3.3.1 Cíle právní úpravy 

Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa měl 

zrušit některá osvobození od daně, nezdanitelné části daně, slevy a odčitatelné položky. 

Tato ustanovení, která již nebyla zapracována v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., jsou zachována v tomto návrhu zákona. 

Co se sjednocení základů daně z příjmů a pojistného týče, je tento cíl zachován i 

nadále. 

Některé cíle koaliční vlády jako třeba zrušení superhrubé mzdy nebo rovné 

zatížení jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných, budou nejprve 

analyzovány a případné změny by se uskutečnily až k 1. lednu 2016. Záměrem je 

zachovat úpravu pojistných zákonů takovou, jaká byla před přijetím zákona o změně 
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zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Správa pojistného se nemá 

řídit daňovým řádem.
44

 

 

3.3.2 Rizika, náklady a přínosy právní úpravy 

Za největší riziko považuji již zmíněné rušení zatím neúčinných ustanovení a 

narušování principu právní jistoty. Tento zákon opět odkládá realizaci jednoho 

inkasního místa a obávám se, že co se týče tohoto tématu, současná vláda u podání 

tohoto návrhu skončí. Pokud bude tento návrh schválen, dokončení projektu jednoho 

inkasního místa bude opět v nedohlednu.  
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4 Harmonizace základů daní a pojistného 

Projekt jednoho inkasního místa nemusíme chápat jen jako přechod různých 

kompetencí na jeden úřad, ale i jako harmonizaci základů daní a pojistného, která právě 

tento přechod umožní. Bylo by složité sjednocovat výběr těchto plnění, kdyby byl jejich 

výpočet tak odlišný. Otázka je, jestli je možné takto odlišná plnění vůbec sjednotit. Na 

tuto otázku ale nacházíme v teorii různé odpovědi. 

Jedním z názorů je ten, že pojistné je platba daňového charakteru (touto otázkou 

jsem se zabývala již v kapitole 1). Mezi pojistným a daněmi nenalezneme větší rozdíl, 

ba naopak je sjednocují některé společné vlastnosti jako např. neekvivalentnost. Navíc 

při stanovování pojistného na sociální zabezpečení i pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění se vychází ze základu daně z příjmu fyzických osob.
45

 Stejný názor sdílí 

i důvodová zpráva k zákonu o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho 

inkasního místa, kde navrhovatel neshledává žádné nevýhody, které by mohly 

doprovázet sjednocení vyměřovacích základů.
46

 

Opačný názor soudí, že Ministerstvo financí je při svém rozhodování ovlivněno 

názorem Světové banky, která se snaží v zemích střední a východní Evropy prosadit 

právě koncept integrované správy příjmů, a navíc ho k prosazování projektu jednoho 

inkasního místa vede vědomí možnosti rozšíření kompetencí. Světová banka se pouze 

snaží prosadit americký model výběru povinných plateb a nebere v úvahu zvláštnosti 

jednotlivých zemí. Tento názor naopak považuje pojmy "daně" a "pojistné" za odlišné a 

domněnku možnosti sjednocení těchto povinných plateb přisuzuje terminologické 

jednotnosti, která pramení z amerického modelu. V USA se používá pro daně i pojistné 

jednotného pojmu "taxes". Sjednocením vyměřovacích základů a přiblížením se těchto 

pojmů bychom museli ignorovat specifičnost našeho sociálně pojistného systému. Daně 

v našem právním řádu jsou příjmem, který nepředpokládá nějaké specifické plnění ze 

strany státu. Účelem je pouze dosažení příjmu státem. Pojistné na sociální zabezpečení 

je účelová platba, jejíž plnění nastane v případě nějaké sociální události. Také tu není 
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místa dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
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povinnost, aby ho platili všichni občané. Aby byla tato nerovnost kompenzována, 

musejí mít občané pojistné platící také výhodu ve formě již zmíněného protiplnění. 

Jinak by bylo plnění placené jen částí obyvatelstva v rozporu s principem rovnosti a 

zároveň nelegitimní. Získání plnění z pojištění je tedy podmíněno placením pojistného, 

tyto jsou k sobě navzájem ve vztahu ekvivalence. To je další podmínka pro naplnění 

zásady rovnosti. Plnění má tedy obdržet jen ten a v té výši, v jaké platil pojistné. Z 

těchto důvodů není možné financovat pojistné plnění daněmi. S tímto názorem nemohu 

souhlasit a to proto, že tu existuje obecná povinnost platit pojistné a tak názor, že by 

měl protiplnění získat jen ten, kdo platí pojistné, ztrácí svoji relevanci. Pojistné je také 

ovlivňováno principem solidarity. Námitka výše pojistného je otázkou nastavení 

systému a ne překážkou sjednocení. 

Základ daně z příjmu se také liší od pojistného tím, že zahrnuje všechny příjmy. 

Vyměřovací základ pojistného zohledňuje většinou jen příjmy z pracovních činností.
47

 

 

4.1 Základ daně 
Při hledání odpovědi na otázku, zda je možné sjednotit daňový základ a 

vyměřovací základ pojistného, je třeba tyto základní pojmy vymezit. Daňový základ je 

spolu se subjekty daně, daňovým objektem (předmětem), a daňovou sazbou a popřípadě 

splatností daně, základním prvkem právní konstrukce daní. „Základem daně je 

v penězích, eventuálně i jinak stanovený daňový objekt, z něhož se daň vyměřuje.“
48

 

Abychom byli schopni stanovit daňový základ, musíme nejprve stanovit daňový objekt, 

podle kterého se také nejčastěji daň nazývá. „Objektem daně neboli předmětem daně je 

hospodářská skutečnost, na jejímž základě je možné uložit poplatníkovi daňovou 

povinnost. Zatímco objekt daně nám říká, co je důvodem stanovení daňové povinnosti, 

daňový základ určuje, z čeho se daň vyměřuje.“
49

 Konkrétně u daně z příjmu bude tímto 

objektem příjem, z čehož vyplývá i název „daň z příjmů“. V § 5 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů) je daňový základ vymezen 
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jako „částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují 

výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u 

jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“
50

 Daňový základ je zde 

vyjádřen v penězích, tuto daň tedy můžeme zařadit do skupiny daní valorických, na 

rozdíl od daní specifických, kde je daňový základ vyjádřen v nepeněžních jednotkách. 

Dále je do něj zahrnut samostatný základ daně, ze kterého se daň vypočítává zvláštní 

sazbou. Příjmy od daně osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, se do 

základu nezapočítávají. Daň potom stanovíme z daňového základu za pomoci daňové 

sazby. 

Poplatník může mít ve zdaňovacím období více příjmů, základem daně pak bude 

součet těchto dílčích základů daně.
51

 Tak je stanoveno v § 5 odst. 2 zákona o daních z 

příjmů. Dílčími základy jsou příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, 

příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, které jsou zbytkovou 

skupinou.
52

 

 

4.2 Vyměřovací základ 
„Výše pojistného se určuje procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného 

za rozhodné období.“
53

 Po novele zákonem o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa zní § 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení (dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení“) takto: „Výše 

pojistného se stanoví procentní sazbou ze základu pojistného zjištěného za pojistné 

období.“
54

 Pojem vyměřovací základ by měl tedy být nahrazen pojmem základ 

pojistného. Tato novela však může být zrušena návrhem zákona, kterým se mění zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Tento návrh by se i nadále držel pojmu vyměřovací základ. Návrh zákona o 

veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob vychází též z pojmu základ 

pojistného.  
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Vyměřovací základ je zejména přesně definovaný okruh pracovních příjmů.“
55

 

Tato definice se vztahuje na nemocenské a důchodové pojištění.
56

 U veřejného 

zdravotního pojištění se ustanovení o vyměřovacím základu (od 1. ledna 2015 základu 

pojistného) odkazuje na dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
57

 

Lze shrnout, že podobnost mezi dílčím základem daně z příjmů fyzických osob a 

vyměřovacími základy existuje. Tuto podobnost vidím právě ve vztahu k pracovním 

příjmům. 

 

4.3 Daň z příjmů – příjmy ze závislé činnosti 

V této kapitole chci rozebrat vliv jednotlivých zákonů nebo jejich návrhů na 

dílčí základ daně z příjmů, a to příjmů ze závislé činnosti. Jelikož se zabývám 

harmonizací, je nezbytné, abych se zabývala právě tímto základem, protože předmětem 

odvodu z úhrnu mezd jsou zúčtované nebo vyplacené příjmy ze závislé činnosti. 

 

4.3.1 Zákon o daních z příjmů před novelizací zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa 

Nejprve je třeba se podívat, jak vypadala úprava základu daně z příjmů před 

přijetím zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Ten 

se od novelizace zákonem č. 261/2007 Sb. v roce 2008 určuje za pomoci tzv. 

superhrubé mzdy, což je součet hrubé mzdy a pojistného na sociální zabezpečení, 

veřejné zdravotní pojištění, které platí plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Tento koncept je však díky vyššímu zatížení poplatníků 

s příjmy ze závislé činnosti považován za diskriminační. Navíc značně komplikuje 

výpočet základu daně a v případě, že je dosažen maximální vyměřovací základ, dochází 

k daňové degresi. V evropském kontextu je tento způsob nezvyklý a přispívá 
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k omezování volného pohybu osob, služeb a kapitálu, protože pojistné v České 

republice je většinou vyšší než v ostatních evropských státech.
58

 

§ 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů zněl před novelou zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa takto: „Základem daně (dílčím 

základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, 

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

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

příjmů podle zvláštních právních předpisů
21)

 povinen platit zaměstnavatel (dále jen 

„povinné pojistné“)…“
59

 

 

4.3.2 Zákon o daních z příjmů po novelizaci zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa 

Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa 

přinesl změnu týkající se základu daně z příjmů a upravil ho v § 6 odst. 12 takto: 

„Základem daně (dílčím základem daně) je příjem ze závislé činnosti nebo funkční 

požitek.“
60

 Zde je vidět, že zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho 

inkasního místa byl překonán, dříve než nabyl účinnosti. Pojem „funkční požitek“ byl 

zrušen již zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Zrušením 

superhrubé mzdy byl učiněn krok k vytvoření univerzálního základu, takto by byl totiž 

vymezen i u pojistných. 

Dále se změní sazba daně upravená v § 16 zákona o daních z příjmů z 15% na 

19%. Stane se tak proto, že zrušením institutu superhrubé mzdy byl snížen základ daně 

o pojistná, která platí plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
61
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4.3.3 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu 

fyzických osob 

Tento návrh zákona a většina ustanovení návrhu doprovodného zákona měla 

nabýt účinnosti 1. ledna 2015, a to z toho důvodu, že tím dnem měla nabýt účinnosti i 

většina ustanovení zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního 

místa. Jelikož návrh zákona o veřejných pojistných přináší jiné legislativní řešení 

jednoho inkasního místa, bylo nezbytné jejich účinnost sjednotit. Návrh doprovodného 

zákona měl odstranit pojem „funkční požitky“, což nakonec bylo učiněno zmíněným 

zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. 

Návrh doprovodného zákona vymezuje daňový základ takto: „Základem daně 

(dílčím základem daně) je příjem ze závislé činnosti.“
62

 Tím bude tedy zdanitelný 

příjem, který není od daně osvobozený, tzv. hrubá mzda. Takto měl být odstraněn 

koncept superhrubé mzdy, což by vedlo k přiblížení se právní úpravě povinných 

pojistných, ale i právní úpravě v jiných zemích EU. Byl by tak vyřešen problém 

diskriminace zaměstnanců, na které dopadá vyšší daňové zatížení. Vyřešil by se tím i 

problém daňové degrese, ke které dochází, když zaměstnanec dosáhne výše 

maximálního vyměřovacího základu. Tato úprava je shodná s úpravou v zákoně o 

změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa.
63

 

 

4.3.4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Tento návrh by zrušil ustanovení zákona o změně zákonů souvisejících se 

zřízením jednoho inkasního místa, kterým se novelizuje dílčí základ daně ze závislé 

činnosti, ale zároveň by nepřinesl novou úpravu. To znamená, že by byl i nadále užíván 

koncept superhrubé mzdy. Toto ustanovení chápu jako velký krok zpět. I když vláda 

nechtěla realizaci jednoho inkasního místa uspěchat, sbližování základů mělo být tím 
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prvním krokem, který mohl být učiněn již k 1. lednu 2015. Podle mého názoru by to 

mohl být signál, že vláda do budoucna s tímto projektem nepočítá. 

 

4.4 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 
 

4.4.1 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení ve znění před 

novelizací zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa 

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z pojistného na důchodové pojištění, 

pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na 

okraj podotýkám, že u osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím základem 

částka, kterou si samy určí, ta ale nesmí být nižší než 50% základu daně. Tento způsob 

určení vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné značně zvýhodňuje. 

Znamená to, že jejich vyměřovací základ může být až o polovinu nižší než u 

zaměstnanců.
64

 

„Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je 

úhrn příjmů..., které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, 

předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů
3)

 a nejsou od 

této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, 

které zakládá účast na nemocenském pojištění.“
65

 Základem pojistného jsou tedy 

příjmy, které jsou i základem daně z příjmu. 

Maximální vyměřovací základ tvoří čtyřiceti osmi násobek průměrné mzdy. Tato 

hranice je stanovena na kalendářní rok. 

Výši pojistného vypočítáme z vyměřovacího základu za pomoci sazeb uvedených 

v § 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Ta činí u zaměstnance, který je 

účasten  důchodového spoření, 3,5% a u zaměstnance bez tohoto spoření 6,5%. Na 
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zaměstnavatele se za běžných okolností uplatní sazba 25%, a to 2,3% na nemocenské 

pojištění, 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti.
66

 

 

4.4.2 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení po novelizaci zákona 

o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního 

místa 

Co se základu pojistného týče, novela přináší pouze terminologické změny. O 

platbě pojistného na straně zaměstnavatele je pojednáno v následující kapitole. Sazba na 

straně zaměstnance zůstává ve výši 6,5%. 

 

4.4.3 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu 

fyzických osob 

Článkem XCVII. tohoto návrhu se ruší zákon o pojistném na sociální 

zabezpečení. Jelikož nemocenské platí pouze zaměstnavatel v rámci pojistného z úhrnu 

mezd, je samostatně v hlavě dvě návrhu zákona o veřejných pojistných, upraveno pouze 

pojistné na důchodové pojištění. Z důvodu, že návrh zákona o veřejných pojistných 

nebyl přijat, nebudu se jím zabývat dopodrobna. Základ pojistného je vymezen jako 

součet upraveného dílčího základu pojistného na důchodové pojištění ze závislé činnosti 

a upraveného dílčího základu pojistného na důchodové pojištění ze samostatné 

činnosti.
67

 Je patrné, že toto ustanovení kopíruje konstrukci dílčích základů zákona o 

daních z příjmu, což považuji za velký přínos. 

Pouze na okraj zmiňuji, že návrh zákona o veřejných pojistných se ve své hlavě 

třetí zabývá pojistným na důchodové spoření, jehož základ je svou konstrukcí podobný 

jak pojistnému na sociální zabezpečení tak i pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. 
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 § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
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4.4.4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Pokud bude tento návrh schválen, zavede opět pojem vyměřovací základ a tím, 

jak už jsem naznačila, se vrátíme opět na začátek reformních snah. Terminologická 

jednotnost je podle mého názoru to nejmenší, co by mohlo být k 1. lednu 2015 z cílů 

reformy naplněno. Sazba zůstane také stejná a to 25% na straně zaměstnavatele a 6,5% 

na straně zaměstnance. 

 

4.5 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
 

4.5.1 Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění před 

novelizací zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa 

U pojistného na veřejné zdravotní pojištění tvoří vyměřovací základ 

započitatelné příjmy pojištěnce za rozhodné období. U fyzických osob, které mají 

příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků, tvoří vyměřovací základ právě tyto 

příjmy podle §6 zákona o daních z příjmů. „Vyměřovacím základem zaměstnance je 

úhrn příjmů ze závislé činnosti, ..., které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob 

podle zákona o daních z příjmů
 

a nejsou od této daně osvobozeny a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.“
68

 

Existuje názor, že hlavním nedostatkem této úpravy je stanovení výše 

maximálního vyměřovacího základu, což nevyhnutelně způsobuje nižší míru výběru 

pojistného. Kromě omezení maximálním vyměřovacím základem je zde upraveno 

omezení minimálním vyměřovacím základem, ten je určen výší minimální mzdy a 

maximální základ tvoří částka ve výši sedmdesáti dvou násobku průměrné mzdy. 

Rozhodné období pro minimální základ je měsíc, ale pro maximální základ rok. Výši 

pojistného vypočítává zaměstnavatel, který je také jeho plátcem.
69

 Podle § 2 zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zákon o pojistném 
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§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění účinném 

k 1.6.2014 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
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na všeobecné zdravotní pojištění) je stanovena sazba pojistného ve výši 13,5% (zde 

označena jako „výše pojistného“). Fakt, že pojistné je placeno z jedné třetiny 

zaměstnancem  a ze dvou třetin zaměstnavatelem, se ale nachází v § 9 odst. 2 zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). 

Zaměstnavatel tedy platí 9% a zaměstnanec 4,5% z vyměřovacího základu. 

V neposlední řadě si můžeme povšimnout nesouladu mezi názvy zákonů. Operují 

s pojmy „všeobecné“ a  „veřejné“ zdravotní pojištění. 

 

4.5.2 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění po novelizaci 

zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho 

inkasního místa 

Tato novela změnila název zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

a to tak, že přídavné jméno „všeobecné“ nahradila slovem „veřejné“ a tím odstranila 

nesoulad mezi dvěma výše zmíněnými zákony. Vyměřovací základ u osob samostatně 

výdělečně činných a u státních pojištěnců zůstává i nadále stejný.
70

 

„Základem pojistného zaměstnance je dílčí základ daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti,....“
71

 I zde je tedy odkazováno na zákon o daních z příjmů. 

Sazba pojistného je v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

označena jako „výše pojistného“, tedy pojmem odlišným od ostatních zákonů, o nichž 

jsem se zmínila a které by měly být vzájemně sbližovány. Tato pojmová nejednotnost 

narušuje jednoduchou orientaci v pojistných zákonech. Naštěstí je novelou nahrazena 

pojmem „sazba pojistného“. Novela ruší i nesystémové zařazení této sazby do § 2 

zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který upravuje zároveň poplatníky 

pojistného. Vrcholem nesystémovosti ale je zařazení poměru, v jakém platí pojistné 

zaměstnavatel a zaměstnanec, do jiného zákona, tedy do zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. Toto ustanovení bude zrušeno. 
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4.5.3 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu 

fyzických osob 

V čl. XCIX. ruší návrh doprovodného zákona zákon o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění. Pouze stručně se zmíním o základu pojistného, který je součtem 

upraveného dílčího základu pojistného na zdravotní pojištění ze závislé činnosti a 

upraveného dílčího základu pojistného na zdravotní pojištění ze samostatné činnosti.
72

 

Jak jsem již zmínila, tuto konstrukci považuji za jeden z nejrozumnějších kroků na cestě 

k harmonizaci základů daní a pojistných. Sazba se zde pro zaměstnance zvyšuje na 

6,5%. 

 

4.5.4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Podobně, jak tomu bylo u pojistného na sociální zabezpečení, je tomu i u 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, vracíme se tedy zpět ke staré úpravě. Jediný 

přínos spatřuji ve sjednocení základního pojmu „veřejné zdravotní pojištění“. 
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5 Odvod a pojistné z úhrnu mezd 

 

5.1 Zákon o daních z příjmů po novelizaci zákona o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa 
 

5.1.1 Odvod z úhrnu mezd 

Zákon č. 458/2011 Sb. zavádí odvod z úhrnu mezd neboli odvod z úhrnu mezd 

na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti (dále jen „odvod“). Pojem „odvod 

z úhrnu mezd“ je tedy legislativní zkratkou.
73

 Zákon ho definuje jako peněžité plnění 

poplatníka odvodu z úhrnu mezd na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti. 

Dále pak následuje výčet pojištění, která spadají pod pojem veřejná pojištění pro účely 

tohoto zákona.
74

 Tento institut měl od 1. ledna 2015 nahradit peněžitá plnění, která 

zaměstnavatel v současné době platí za zaměstnance. Zahrnuje tedy pojistné placené 

zaměstnavatelem na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění, na veřejné zdravotní 

pojištění, nově i na úrazové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tento 

odvod se platí zálohově a odvodovým obdobím je zde kalendářní rok. Výnos z odvodu 

z úhrnu mezd plyne do státního rozpočtu a jeho část bude na základě rozpočtového 

určení plynout na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Cílem je zvýšit přehlednost a 

jednoduchost stávajícího systému. Odvod z úhrnu mezd bude upraven v části šesté 

zákona o daních z příjmů. 

V případě, že je zaměstnanec pojištěn v jiném státě (například na základě 

koordinačních nařízeních nebo mezinárodních smluv), zaměstnavatel bude odvádět 

pojistné do tohoto státu. Tím se zamezí dvojímu odvádění pojistného. Tento 

zaměstnanec nebude v České republice pojištěn. 

Odvodovým obdobím je kalendářní rok. Ten byl zvolen z důvodu harmonizace 

zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů.  

Správu vykonávají podle daňového řádu finanční úřady. Touto úpravou byly 

naplněny další cíle jednoho inkasního místa, a to přechod kompetencí na finanční úřady 

a sjednocení procesní úpravy. Daní je totiž pro účely daňového řádu i „peněžité plnění, 
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pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona“
75

 a tak se na 

odvod z úhrnu mezd vztáhne režim daňového řádu. Zřizuje se zvláštní účet pro veřejné 

zdravotní pojištění, na který se odvádí část odvodu připadající na veřejné zdravotní 

pojištění a výnosy tohoto pojistného. 

Odpůrci projektu jednoho inkasního místa argumentují nejasným rozdělením 

příjmů z úhrnu mezd mezi jednotlivé resorty. Případné přebytky v jednom resortu by 

mohly být použity v resortu jiném.
76

 V roce 1995 byl vytvořen zvláštní důchodový účet, 

neboť kladné saldo z pojistného na důchodové pojištění se „rozplývalo“ ve státním 

rozpočtu. Nicméně když výdaje začaly převyšovat příjmy, rozdíl byl hrazen právě ze 

státního rozpočtu. Zřízení zvláštního účtu tedy postrádalo smysl.
77

 Zákonem o změně 

zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní) a zřizuje se 

zvláštní účet pro veřejné zdravotní pojištění, kam se bude odvádět ta část výnosu 

z odvodu, která připadne na veřejné zdravotní pojištění a výnosy z tohoto pojistného. 

Správcem tohoto účtu bude Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nově bude tedy zákon o 

rozpočtovém určení daní zahrnovat i odvod z úhrnu mezd. Pojmově je tu vyděleno 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění, neboť se zde mluví o odvodu z úhrnu mezd na 

veřejná pojištění a na veřejné zdravotní pojištění. Je tomu tak nejspíš právě kvůli zřízení 

zvláštního účtu  pro výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pro účely tohoto 

zákona se odvod považuje za daň, i když důvodová zpráva k zákonu o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa uvádí, že ho nemůžeme chápat jako 

daň v užším smyslu. Uvádí také, že odvod je záhodno upravit zákonem o rozpočtovém 

určení daní, protože nově bude spravován Finanční správou České republiky.
78

 Jelikož 

bude zřízen samostatný účet pro veřejné zdravotní pojištění, odpadá zde problém mezi 

nedostatečnou hranicí mezi tímto a ostatními pojistnými. Zajímavá je otázka, co by se 

stalo v případě negativního salda na tomto účtu. Zdravotní pojišťovny jsou instituce sui 
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 § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
76
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generis. Jsou to právnické osoby, které vystupují svým jménem.
79

 Nevylučuji, že by 

takový schodek bylo nutné financovat ze státního rozpočtu, protože občané České 

republiky mají na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod právo na bezplatnou 

zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. Pojistné na sociální 

zabezpečení by sice odděleno bylo, ale stejný argument platí i zde. Případný schodek by 

podle mého názoru byl hrazen ze státního rozpočtu, jak tomu bylo i v minulosti. 

 

5.1.2 Subjekt odvodu z úhrnu mezd 

Subjektem je osoba, která má povinnost daň platit, tedy poplatník.
80

 V § 39d 

zákona o daních z příjmů je definován poplatník odvodu. Je jím ten, kdo vyplácí příjmy 

ze závislé činnosti a funkční požitky. Tato činnost nebo funkce musí zakládat účast 

poplatníků s těmito příjmy na veřejném pojištění.
81

 Poplatníkem se tedy myslí ten, kdo 

příjmy ze závislé činnosti zúčtovává nebo vyplácí, tedy zaměstnavatel. Subjektem se 

míní i zahraniční zaměstnavatel, který musí odvádět pojistné v České republice. Tuto 

povinnost mu ukládají koordinační nařízení nebo mezinárodní smlouva.
82

 Zde je tedy 

opět použit termín „a funkční požitky“, který se v zákoně o daních z příjmů 

nevyskytuje. Podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových 

zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů se 

na režim funkčních požitků nadále vztahují ustanovení o příjmech ze závislé činnosti. 

Funkční požitky se staly podmnožinou příjmů ze závislé činnosti a již jim nejsou 

postaveny na roveň. Pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ měl být 

upraven v celém právním řádu, tomu tak ovšem nebylo v případě zákona o změně 

zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Pojem „funkční požitky“ má 

být v současné době používán pouze tam, kde se mluví jen o těchto funkčních požitcích. 

Tak je tomu například v § 6 odst. 10 zákona o daních z příjmů, kde jsou tyto 

definovány. Z toho vyplývá, že v definici poplatníka odvodu by stačilo pouze zrušit část 

věty „a funkční požitky“. U výrazu „zakládá-li tato činnost nebo funkce účast 

poplatníků“  by podle mého názoru ke změně dojít nemuselo, protože tak dojde pouze 
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ke zdůraznění toho, že příjmy z této funkce podřazujeme pod příjmy ze závislé 

činnosti.
83

 

 

5.1.3 Předmět odvodu z úhrnu mezd 

„Předmětem odvodu z úhrnu mezd jsou zúčtované nebo vyplacené příjmy ze 

závislé činnosti a funkční požitky.“
84

 Jak jsem již uvedla výše, někdy se o odvodu 

z úhrnu mezd mluví jako o dani z úhrnu mezd. Předmětem neboli objektem daně 

z úhrnu mezd, jak jsem ho vymezila v kapitole 4.1, je příjem ze závislé činnosti. 

Důvodem stanovení daňové povinnosti je tedy právě tento příjem. 

 

5.1.4 Základ odvodu z úhrnu mezd 

Od předmětu (objektu) musíme odlišit základ odvodu. Tím je předmět, tedy 

příjem ze závislé činnosti, stanovený v penězích, který nám říká, z čeho se daň 

vyměřuje. Pro účely určení základu odvodu musíme odlišovat poplatníka odvodu, který 

je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, a poplatníka, který 

není plátcem této daně. V prvním případě je základem odvodu součet těchto dvou 

položek: „1. úhrnu zaokrouhlených základů pro výpočet zálohy na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a 2. úhrnu samostatných základů 

daně pro zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků daní vybíranou srážkou 

podle zvláštní sazby daně“
85

. Pokud poplatník není plátcem daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků je základem odvodu takový úhrn, jaký by byl vypočten 

v případě, že by tento poplatník byl plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních požitků. 

Tato úprava souvisí s § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je 

upraven výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Záloha se vypočítává ze 

základu pro výpočet zálohy, což je vlastně úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný 

nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc.
86

 Tím, že se odvod i daň z příjmu 

budou vypočítávat podle stejného §, nastane sjednocení. Odvod i daň z příjmů se mají 

vypočítávat ze stejné částky. 
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Dále směřuje i na § 6 odst. 4, kde je upraven samostatný základ daně, který se 

daní podle zvláštní sazby daně, tzv. srážková daň.
87

 Základ odvodu tedy tvoří úhrn 

zaokrouhlených základů pro výpočet zálohy a úhrn samostatných základů daně pro 

zdanění vybíranou srážkou, který bude konstruován stejně pro rezidenta i nerezidenta. 

Ustanovení o základu odvodu také jinak zachovávají současnou úpravu 

pojistných zákonů. Základ se snižuje o zúčtovanou nebo vyplacenou náhradu škody 

podle zákoníku práce, o zúčtovaný nebo vyplacený věrnostní přídavek horníků a 

zúčtované nebo vyplacené plnění poskytnuté poživateli starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně.
88

 

Základ odvodu se skládá z jednotlivých dílčích základů, který je definován 

zákonem takto: „Do dílčího základu odvodu se zahrnují části základu odvodu z úhrnu 

mezd odpovídající příjmům poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky 

plynoucím ze závislé činnosti nebo z výkonu funkce, zakládá-li tato činnost nebo funkce 

účast těchto poplatníků na stejných veřejných pojištěních.“
89

 

O stropu základu odvodu pojednávám v další kapitole. 

 

5.1.5 Maximální základ odvodu z úhrnu mezd 

Nastavení nejvyšší možné hranice základu odvodu je nejvýznamnější změnou 

celého institutu. Tato změna se projeví tak, že se již nastavený strop nepoužije pro 

jednotlivé příjmy zaměstnanců zaměstnavatele. Maximální základ odvodu získáme tak, 

že vynásobíme průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle právních předpisů 

upravujících zaměstnanost čtyřiceti osmi násobkem průměrné mzdy.
90

 Zjednodušeně 

můžeme říct, že nejvyšší možnou výši základu získáme součinem počtu zaměstnanců a 

čtyřiceti osmi násobku průměrné mzdy. Pokud tedy při výpočtu základu odvodu 

překročíme tuto hranici, bude celková výše základu snížena právě na tuto hranici. 

Základ odvodu se skládá z jednotlivých dílčích základů. Tento dílčí základ 

získáme tak, že si příjmy, které jsou součástí základu odvodu, rozdělíme do skupin. 

V každé skupině budou jen ty příjmy, jejichž vyplacení nebo zúčtování zakládá účast na 
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tomtéž veřejném pojištění. Když bude nutné snížit základ odvodu, sníží se tím poměrně 

i jednotlivé dílčí základy odvodu. 

Jak vypočítáme tuto průměrnou mzdu zjistíme v § 39g odst. 2 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 1. lednu  2015. Výpočet průměrné 

mzdy se odvozuje od zákonů upravujících pojištění a ne od zákona o daních z příjmů.
91

 

 

5.1.6 Sazby odvodu z úhrnu mezd 

§ 39h odst. 1 zní: „Dílčí sazba odvodu činí součet pojistných sazeb na veřejná 

pojištění, kterých jsou na základě příjmů, které odpovídají části základu odvodu z úhrnu 

mezd zahrnované do dílčího základu odvodu, účastni poplatníci s příjmy ze závislé 

činnosti.“
92

 K této dílčí sazbě odvodu připočteme sazbu na státní politiku zaměstnanosti 

v případě, že příjmy podle výše uvedeného odstavce zakládají účast na důchodovém 

pojištění. 

Výše sazeb uvedených v § 39i zákona o daních z příjmů je následující:  

 

„(1) Pojistná sazba činí v případě 

a) důchodového pojištění 21,5 %, 

b) nemocenského pojištění 2,3 %, 

c) úrazového pojištění 0,4 %, 

d) veřejného zdravotního pojištění 7 %. 

2) Sazba na státní politiku zaměstnanosti činí 1,2 %.“
93

 

 

5.1.7 Výpočet odvodu z úhrnu mezd 

Odvod z úhrnu mezd je součtem dílčích odvodů. Ty se pak vypočítají jako 

součin dílčího základu odvodu a dílčí sazby. Dílčí základ odvodu jsem vymezila 

v kapitole 5.1.4. a dílčí sazbu odvodu v kapitole 5.1.6.
94

 Pokud je výsledkem číslo, které 

není celé, zaokrouhlíme ho podle obecných ustanovení daňového řádu (§ 146 daňového 

řádu).
95
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5.1.8 Zálohy odvodu z úhrnu mezd 

Odvod bude placen měsíčně prostřednictvím záloh, na které se opět použije 

režim daňového řádu, zálohy budou spravovány jako daň. Záloha se vypočítá podle § 

39f zákona o daních z příjmů, jako jedna dvanáctina základu odvodu. Vypočítá se tedy 

stejně jako základ odvodu. Při výpočtu se nebude zohledňovat strop maximálního 

vyměřovacího základu. 

 

5.1.9 Hlášení a odvodové přiznání 

Jak bylo zmíněno v kapitole o cílech projektu jednoho inkasního místa, záměrem 

je elektronizace podání. Hlášení k odvodu se podává povinně elektronicky s platbou 

zálohy a řídí se daňovým řádem stejně jako hlášení plátce daně. Lhůta by se zde řídila 

novelizovaným § 137 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, kde provedl změnu právě 

zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Dnes se 

hlášení podává „do 25 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, 

která je předmětem hlášení. Pokud je s hlášením spojena i povinnost odvést daň, je daň 

splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení.“
96

 Nově bude tato lhůta 20 

dnů.
97

 Záloha tedy musí být zaplacena v té samé lhůtě. Vyúčtování se nově podává do 3 

měsíců
98

 (dříve „do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pokud je s vyúčtováním 

spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro 

podání vyúčtování.“
99

). Dojde tedy ke sjednocení hlášení o všech třech odvodech – o 

dani z příjmů ze závislé činnosti, o pojistném na sociálním zabezpečení a o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění. Lhůta 3 měsíců byla nově zvolena tak, aby korespondovala 

s obecnou lhůtou pro podání daňového přiznání podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, která je tříměsíční. Tak dojde k provázání individualizovaného 

vyúčtování, které podává plátce daně s podáním daňového přiznání (jak řádného, tak 

mimořádného), které podává poplatník. Od 1. ledna 2015 nebude též možné žádnou 

z lhůt uvedených v § 137 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád prodloužit. 
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Pokud má poplatník povinnost také podat hlášení o zúčtování příjmů ze závislé 

činnosti, podává jen jedno hlášení. Hlášení o zúčtování příjmů ze závislé činnosti v sobě 

zahrnuje hlášení k odvodu z úhrnu mezd. 

Odvodové přiznání se podává do 3 měsíců dle již zmíněného § 137 daňového 

řádu. V případě, že poplatník má povinnost podat i vyúčtování daně z příjmů ze závislé 

činnosti, je toto odvodové přiznání jeho součástí. Pokud poplatník po podání 

odvodového přiznání zjistí, že údaje v hlášení o odvodu jsou chybné, nemá povinnost 

podávat následné hlášení.
100

 

 

5.1.10  Registrace 

Přihláška k registraci k odvodu musí být podána do 8 dnů ode dne, ve kterém se 

stal poplatník odvodu poplatníkem. Podává ji právě tento poplatník u příslušného 

správce daně.
101

 

 

5.1.11  Úhrada odvodu z úhrnu mezd na společný daňový účet 

V § 39o zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je zakotveno, že poplatník 

hradí odvod na společný daňový účet, kam se kromě daní z příjmů hradí i pojistná a 

odvod z úhrnu mezd. Tato úprava je reflektována v § 149 daňového řádu.
102

 Jak bylo 

původně záměrem, platba bude probíhat pouze na jeden účet. I když zadání jednoho 

platebního příkazu místo tří se nedá považovat za rozsáhlé ušetření času a energie, 

považuji toto ustanovení za pozitivní už z toho důvodu, že zákonodárce byl schopen 

dostát předem vymezeným cílům jednoho inkasního místa. 

 

5.2 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu 

fyzických osob 

Návrh doprovodného zákona měl zrušit celou část šestou zákona o daních 

z příjmů a s ní i odvod z úhrnu mezd, a to s účinností k 1. lednu 2015.
103

 V této kapitole 
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používám jednotlivé pojmy imanentní teorii daňového práva (např. subjekt pojistného 

z úhrnu mezd). Je tomu tak proto, že i v samotné důvodové zprávě k návrhu zákona o 

veřejných pojistných je vyjádřena snaha o co největší provázanost s konstrukčními 

prvky daně z příjmů fyzických osob. 

 

5.2.1 Pojistné z úhrnu mezd 

V hlavě V., první části návrhu zákona o veřejných pojistných je upraven institut 

pojistného z úhrnu mezd. Na rozdíl od zákona o změně zákonů souvisejících se 

zřízením jednoho inkasního místa, je zde pojem „odvod“ nahrazen pojmem „pojistné“ a 

to z důvodu pojmové jednoznačnosti.
104

 Definice však zůstává stejná, i zde je pojistné 

z úhrnu mezd peněžité plnění na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti. 

Definice pojmu „veřejná pojištění“ zůstává také stejná. 

Pojistné z úhrnu mezd bude příjmem státního rozpočtu s tím, že dílčí pojistné 

z úhrnu mezd za veřejné zdravotní pojištění a příslušenství je příjmem zvláštního účtu 

přerozdělování veřejného zdravotního pojištění. V tom se návrh zákona o veřejných 

pojistných neliší od zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho 

inkasního místa. 

 

5.2.2 Subjekt pojistného z úhrnu mezd 

Poplatníkem je zde ten, kdo je plátcem alespoň jednoho pojistného na veřejné 

pojištění.
105

 To znamená, že poplatník zúčtoval nebo vyplatil příjmy poplatníkům jiných 

veřejných pojistných (pro něž je plátcem). Podle § 41 odst. 2 návrhu zákona o veřejných 

pojistných to ale také může být ten, kdo je plátcem sám sobě. V ustanovení § 42 a § 43 

je upraven poplatník a plátce u nemocenského a úrazového pojištění. Plátcem se rozumí 

zaměstnavatel podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.  Tato zvláštní úprava je 
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tu proto, aby tato pojistná byla obsažena pouze v odvodech zaměstnavatele za své 

zaměstnance. V zákoně o veřejných pojistných nenalezneme samostatnou část, která by 

se věnovala pojistnému na nemocenské a úrazové pojištění, proto zde není obecně 

definován plátce ani poplatník těchto pojištění.
106

 

 

5.2.3 Předmět pojistného z úhrnu mezd 

„Předmětem pojistného z úhrnu mezd jsou zúčtované nebo vyplacené příjmy ze 

závislé činnosti.“
107

 Předmět je u pojistného z úhrnu mezd i u odvodu vymezen stejně. 

Daňová povinnost vznikne v případě, kdy bude přítomen element poplatníka a zároveň 

element předmětu pojistného z úhrnu mezd.  

 

5.2.4 Základ pojistného z úhrnu mezd 

Návrh zákona o veřejných pojistných rozeznává dílčí základy pojistného, 

upravené dílčí základy pojistného a výchozí dílčí základy pojistného. 

Dílčím základem je ten, který je stanoven za jednotlivá veřejná pojištění.
108

 To 

znamená, že nejprve stanovíme jednotlivé základy samostatně a na ty pak aplikujeme 

jednotlivé sazby.  

„Výchozím dílčím základem pojistného z úhrnu mezd je součet výchozích dílčích 

základů pojistného na jednotlivá veřejná pojištění ze závislé činnosti za všechny 

poplatníky daného pojistného na veřejné pojištění, u kterých je poplatník pojistného z 

úhrnu mezd plátcem daného pojistného na veřejné pojištění.“
109

 Výchozí dílčí základy 

pojistného z úhrnu mezd jsou rozděleny do skupin podle jednotlivých pojistných. 

                                                 
106
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Výchozím dílčím základem za zdravotní pojištění bude součet výchozích základů 

pojistného všech zaměstnanců, kteří jsou poplatníky veřejného zdravotního pojištění. 

Tato definice je dle mého názoru matoucí. Zákony mají být tvořeny jednoduše a to tak, 

aby jim širší veřejnost mohla porozumět. V definici má být vysvětleno, co je to výchozí 

dílčí základ a záhy se dozvídáme, že je to součet výchozích dílčích základů. Při prvním 

pohledu by každého mohlo napadnout, že jde o definici kruhem. Myslím, že 

zákonodárce zde podruhé použil slovo „výchozí“ jako pojem obecného jazyka a tím 

chtěl demonstrovat to, že tyto základy doposud nebyly sečteny. 

Když tento výchozí dílčí základ upravíme, získáme upravený dílčí základ 

pojistného. Co se úpravou myslí nalezneme v § 49 návrhu zákona o veřejných 

pojistných. Tou je vlastně snížení výchozího dílčího základu, který přesáhl výši 

maximálního dílčího základu právě na tuto výši. Když výchozí dílčí základ 

nepřekračuje mez maximálního dílčího základu, je podle důvodové zprávy 

k uvedenému zákonu roven upravenému dílčímu základu. Toto vyjádření může být 

pojmově matoucí. Tento dílčí základ nazýváme „upravený“, i když u něj žádná úprava, 

tedy snížení, nebyla nutná. Je to tedy opět „pouhý“ výchozí  dílčí základ (§ 47 zákona o 

veřejných pojistných). Toto uvádím jen na okraj. Význam má samozřejmě to, že dílčí 

základ podle § 46 zákona o veřejných pojistných prošel „testem“ podle § 50 téhož 

zákona, jak ho popíši v následující kapitole. 

 

5.2.5 Maximální dílčí základ pojistného z úhrnu mezd 

Přídavné jméno dílčí v názvu § 50 návrhu zákona o veřejných pojistných 

naznačuje, že maximální základ pojistného z úhrnu mezd je stanoven samostatně pro 

každý dílčí základ pojistného. Maximální základ se bude nově určovat na přepočtený 

počet všech zaměstnanců. Přestože se sazba oproti staré úpravě fakticky sníží ze 34% na 

32,4%, bude tato úprava znamenat faktické zrušení stropu na straně zaměstnavatele.
110

 

 

5.3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů ve své patnácté části čl. 

XX v bodě jedna ruší mimo jiné i bod 155. zákona o změně zákonů souvisejících se 
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zřízením jednoho inkasního místa, a tím i institut odvodu z úhrnu mezd. Část patnáctá 

tohoto návrhu nabývá účinnosti již 31. prosince 2014.
111

 Je tomu tak proto, že zákon o 

změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa nebude návrhem 

zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů zrušen, bude pouze novelizován. 

Ustanovení, která nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015, musí být zrušena již 

k 31.prosinci 2014. Důvodová zpráva zrušení odvodu zdůvodňuje potřebou zachování 

současné úpravy veřejných pojistných.
112
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6 Návrh právní úpravy de lege ferenda 

V poslední kapitole bych nejprve zmínila výsledky Studie proveditelnosti 

jednoho inkasního místa a návrh právní úpravy z jejího pohledu. Společnost Deloitte 

Advisory s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku Ministerstva financí na zpracování Studie 

proveditelnosti Jednoho inkasního místa. V předložené Studii proveditelnosti jednoho 

inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů doporučila tento projekt k realizaci. 

V tomto dokumentu je kladen důraz na vyšší automatizaci a elektronizaci ve správě daní 

a pojistného a navrhuje i konkrétní možnosti řešení. Pokud by se podařilo je realizovat, 

došlo by k ušetření 2.846 pracovních míst. V současné době je na plnění úkolů 

v souvislosti s dotčenými procesy potřeba 17.085 pracovních míst. Počáteční náklady 

studie určuje ve výši 2,9 mld. Kč. Ty mají být později kompenzovány tím, že určité 

procesy již nebudou vykonávány duplicitně a navíc díky zlepšení efektivity výběru bude 

příjem z povinných plateb vyšší. Studie kromě legislativních doporučení předkládá i 

ekonomickou analýzu, doporučení týkající se informačních technologií a realizace 

tohoto projektu. 

Jedním z legislativních doporučení je přijetí nového zákona o pojistném a 

pojištění, který by měl být z důvodu komplexnosti přijat spolu s novým zákonem o 

daních z příjmů. Možností je i přijetí jednoho zákona, který upraví daně z příjmů i 

pojistné. Jeho výhoda by byla především v tom, že instituty, které by měly být upraveny 

jednotně, by nemusely být zbytečně upraveny ve více zákonech. Takovým institutem je 

i vyměřovací základ. V tomto zákoně by měla být i procesní úprava pro řízení ve 

věcech účasti na pojištění, ta by byla speciální k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. S návrhem na přijetí takového zákona se nemohu ztotožnit. 

Úprava daně z příjmů fyzických osob by musela být oddělena od úpravy daně z příjmů 

právnických osob a takový krok mi přijde zbytečný. Cesta přijetí zákona o pojistném mi 

přijde schůdnější, což potvrdil i návrh zákona o veřejných pojistných. 

Co se harmonizace základů týče, studie navrhuje sjednocení terminologie, kde se 

bude vyměřovací základ pro všechna pojistná nazývat základ pojistného. U 

zaměstnanců by měla být tímto základem pojistného a základem daně z příjmů hrubá 

mzda. Měl by být tedy zrušen koncept superhrubé mzdy. U osob samostatně výdělečně 

činných by bylo základem 100% hrubého zisku. Odvod z úhrnu mezd by měl obsahovat 

pojistné na důchodové, nemocenské, úrazové a veřejné zdravotní pojištění a také 
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příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. K tomu bych jen dodala, že i přesto, že 

základy pojistného u zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných budou shodné, 

může se jejich výše dodatečně upravit následným vynásobením odlišnou sazbou. 

K dalšímu sjednocení by mělo dojít v oblasti placení záloh. Zaměstnanci i osoby 

samostatně výdělečně činné by měly zálohy měsíčně se splatností do dvacátého dne, 

který následuje po skončení zdaňovacího období. Měsíčně by měl zaměstnavatel také 

podávat hlášení elektronicky za jednotlivé poplatníky, ale i za plátce celkem. Hlášení se 

bude týkat daně z příjmů fyzických osob, pojistného a odvodu z úhrnu mezd. Daňové 

přiznání k dani z příjmů a k pojistným se bude podávat na jediném formuláři.
113

 Dle 

mého názoru je tento návrh právní úpravy de lege ferenda zdařilý. 

Na závěr považuji za vhodné předložit také názory, které jsou proti zřízení 

jednoho inkasního místa ostře vyhraněny. Ty především zpochybňují argumentaci 

Světové banky, která ve své Zprávě o integrované správě příjmů dostatečně 

neodůvodňuje nutnost výběru pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní 

pojištění finanční správou. Sama světová banka připouští, že reforma tohoto rozsahu 

s sebou nese velká rizika a že pochybení ve výběru plateb v těchto oblastech by 

mohlo mít fatální následky. Jelikož si Světová banka tento problém uvědomuje, je 

na místě očekávat, že záměr zřízení jednoho inkasního místa dostatečně odůvodní, 

tomu se však nestalo. Jedním z jejích argumentů je příklad Bulharska, kde byl 

projekt realizován a měl za následek zvýšení efektivity při výběru povinných 

plateb. Zvláštní také je, že porovnání se zde vztahuje jen na některé země a úplně 

opomíjí ty, které jsou svým systémem České republice bližší, například Německo. 

Současný systém v České republice označuje za jeden z nejdražších, ale tuto 

informaci také blíže neodůvodňuje a navíc nenavrhuje žádné řešení v rámci 

stávajícího systému. 

Dále uvádějí, že finanční správa doposud neměla žádné kompetence v 

oblasti výběru pojistného. Lze tedy tvrdit, že nemá dostatečnou zkušenost. Zpráva 

Světové banky totiž zdůvodňuje tuto integraci tím, že daňová správa naopak 

takovou zkušenost má. Jak již bylo řečeno, tomu tak je pouze v případě daní, ale ne 

pojistného. I přes veškeré snahy o sjednocení, výpočet pojistného a daně jednotný být 

nemůže. Daň, na rozdíl od pojistného, v sobě musí reflektovat sociální a rodinné 

                                                 
113

 Studie proveditelnosti. Ministerstvo financí ČR [online]. 2011 [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/studie-proveditelnosti 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/studie-proveditelnosti


 

57 

 

náklady. Pojistné tyto odrážet nemůže a to plyne ze samotné jeho podstaty. Placením 

pojistného se zakládá nárok na určité protiplnění, u daně tomu tak není. Doposud tedy 

placenému pojistnému odpovídala protihodnota, kterou plátce v případě sociální 

události získal. Když bude plátce odvádět z části neúčelovou platbu, ovlivní to zajisté i 

jeho ochotu platit, což může ovlivnit vybrané příjmy. Sociální pojištění by nemělo 

financovat státní úkoly tak jako daně. Já osobně nevidím překážku tomu, abychom 

pojistné mohli chápat jako daň v širším slova smyslu (blíže viz kapitola 1). 

Negativní hlasy také zmiňují, že pokud se nepodaří dosáhnout úplné 

harmonizace, nebude zvýšení efektivity takové, jaké si Ministerstvo financí představuje. 

Problematika daní na jedné straně a sociálního zabezpečení na druhé je natolik 

komplikovaná, že si lze jen stěží představit, že v rámci jednoho úřadu bude existovat 

jedno oddělení tyto oblasti zastřešující. Zaměstnanci úřadu by museli znát předpisy 

vztahující se k oběma oblastem. Pokud nedojde ke sjednocení těchto oddělení, nebude 

možné sjednotit ani řídící a nejspíš ani kontrolní procesy. Zpochybňována je i výhoda, 

kterou mělo přinést placení pojistného a daní na jeden účet. Vytvoření jednoho nebo 

dvou platebních příkazů je pouze zanedbatelným problémem. S tímto názorem 

souhlasím, ale na druhou stranu nevím, proč by i přesto takový účet nemohl být zřízen. 

Odpůrci jednoho inkasního místa považují za mnohem lepší způsob reformu v 

rámci systému. Je nepochybné, že současný kontrolní systém je nedostatečný. Je třeba 

dosáhnout lepší komunikace mezi daňovou, sociální, ale i celní správou. Jediný prvek 

integrace by měl podle nich být zachován u kontrol jednotlivých zaměstnavatelů. V 

případě jednotné kontroly, která proběhne v jednom okamžiku, dojde k ušetření času na 

straně zaměstnavatele, ale i kontrolních orgánů. Vytyčených cílů lze tedy dosáhnout 

jednodušší cestou a bez zbytečného riskování. Je v tom případě třeba se zaměřit na lepší 

propojení současných úřadů a další vzdělávání jejich zaměstnanců, jednotnou kontrolu u 

zaměstnavatelů, kterou bude možno provádět i bez ohlášení, dále pak na zlepšování IT 

systémů. Světová banka v případě neúspěchu odpovědná nebude. Další negativní 

názory předestírají, že projekt byl vytvořen narychlo. Nejprve byl vytvořen návrh 

zákona 458/2011 Sb. a pak byla teprve dokončena studie proveditelnosti, ale mělo tomu 

být právě naopak.
114

 Tyto názory lze shrnout tak, že výhody, které by byly dosaženy 
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úplnou integrací daňového a pojistného systému by nebyly ekvivalentní k obtížnosti a 

možným ztrátám, které by v oblasti výběru pojistných mohly být fatální.
115

 

Je pravda, že Zprávu o integrované správě příjmů také považuji za poněkud 

nekonkrétní. Je to spíše dokument, který ve velice obecné rovině nastiňuje žádoucí 

principy projektu. Tento dokument je však pouhým nezávazným doporučením a tak na 

něj také musíme nahlížet. 
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Závěr 

Při hledání odpovědi na otázku, zda je vhodné harmonizovat základ daně 

z příjmů a vyměřovací základy pojistných na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní 

pojištění, jsem narazila na rozdílnost pojmů daň a pojistné v naší právní kultuře. 

Přestože se nedá popřít, že jsou mezi nimi odlišnosti, přikláním se k názoru, že jejich 

sjednocení možné je. K tomuto závěru mě dovedl především rozbor pojmu osobní 

důchodová daň. 

Myslím, že jedním z nejdůležitějších kroků při harmonizaci těchto základů je 

zrušení tzv. superhrubé mzdy tak, jak ho navrhuje zákon o změně zákonů souvisejících 

se zřízením jednoho inkasního místa. Obávám se, že k tomu však nedojde díky návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů a další související zákony, který zákon o změně zákonů souvisejících se 

zřízením jednoho inkasního místa sice neruší, ale novelizace je tak rozsáhlá, že de facto 

znamená zrušení. I když znění zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa je v současné době překonané, přijetí zmíněného návrhu by 

znamenalo návrat ke staré úpravě (tedy úpravě platné a účinné ke dni odevzdání této 

diplomové práce). Současná vláda sice deklarovala, že bude následovat základní 

principy projektu jednoho inkasního místa, ale návrh tohoto zákona svědčí o pravém 

opaku. U žádného mnou zkoumaného institutu jsem z hlediska tohoto návrhu nenalezla 

vstřícný krok k zmíněné harmonizaci (snad až na upravení nejednotné terminologie, 

avšak pouze u některých institutů). 

Myslím, že četná ustanovení zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa by neměla být zrušena, ale novelizována a dána do souladu 

s právním řádem. Toto si dovoluji tvrdit i přesto, že si uvědomuji problém nedostatku 

času a délky legislativního procesu a i přesto, že tento zákon, jakožto zákon novelizační, 

mi přijde značně nepřehledný. Pokud totiž bude realizace projektu opět odložena, hrozí, 

že vláda nebude mít dostatečnou vůli k realizaci jednoho inkasního místa. Navíc jedno 

volební období se zdá jako krátký čas pro spuštění takto složité reformy a hrozí, že 

historie se bude opakovat. V případě nového návrhu zákona bych zvolila datum 

účinnosti tak, aby nezasahovalo do dalšího volebního období. 

V případě nového zákona bych si vybrala cestu jednoho zákona pro úpravu 

pojistných.  Návrh zákona o veřejných  pojistných mi přišel dobře strukturovaný a tím i 
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přehlený. Pozornost bych však věnovala jednotlivým ustanovením zákona a jejich 

faktickému působení ve společnosti (například tomu, že nové nastavení maximálního 

dílčího základu pojistného z úhrnu mezd může podstatně zvýšit zatížení na straně 

zaměstnavatele). 

Mezi úpravou odvodu z úhrnu mezd a pojistného z úhrnu mezd neshledávám 

markantní rozdíly. Tento institut mi přijde jako velice dobré řešení placení pojistného na 

straně zaměstnavatele. 

Na závěr bych uvedla, že na otázku, jestli mohou být zmiňované oblasti 

sjednoceny, nemusíme hledat složitou odpověď. Stačí se zamyslet nad tím, že vlastně 

všechny tyto systémy jsou závislé na jediné otázce. „Jak vysoký je můj příjem?“
116
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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá projektem jednoho inkasního místa, přesněji 

harmonizací daňového základu, vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení a vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Cílem je 

posoudit společné vlastnosti těchto povinných plateb a rozhodnout, zda je možná jejich 

harmonizace. Druhá část této práce se zabývá odvodem z úhrnu mezd. Jednotlivé 

instituty srovnávám z hlediska zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se 

zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů a 

dalšími dvěma návrhy zákonů. 

První kapitola popisuje jednotlivé oblasti, které by měly být sjednoceny, a to 

oblast daňovou, oblast sociálního zabezpečení a v neposlední řadě oblast veřejného 

zdravotního pojištění. V této kapitole je také popsán pojem osobní důchodové daně. 

Následuje popis projektu jednoho inkasního místa, jeho vývoje a  inkasních systémů 

běžných v jiných zemí. Ve třetí kapitole se nachází rozbor již zmíněných zákonů a 

jejich cílů. 

Následuje čtvrtá a pátá kapitola, ve kterých používám převážně komparativní 

metodu výzkumu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na harmonizaci a zahrnuje popis základu 

daně z příjmů fyzických osob a vyměřovacích základů. Pátá kapitola obsahuje 

komparaci odvodu z úhrnu mezd a pojistných z úhrnu mezd. 

V poslední kapitole popisuji návrh právní úpravy de lege ferenda, jak byl 

předložen Studií proveditelnosti a některé negativní argumenty odpůrců reformy. 

Připojuji návrh, jakou cestou by se dle mého názoru měl ubírat budoucí vývoj. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the project of unified revenue administration, 

more precisely the harmonization of tax base, assessment basis for health insurance and 

assessment basis for social security. The aim is to compare characteristics, which those 

revenues have in common and decide whether it is possible to harmonize them. The 

second part of this thesis refers to the levy of taxes from total wages. Each institution is 

compared from the point of view of two bills and the act no. 458/2011 Sb., on 

amendment of acts related to the establishment of unified revenue administration and on 

amendments of other tax and insurance acts. 

The first chapter deals with the description of each area which should be unified. 

It means the areas of income taxes, social security and public health insurance. The term 

personal tax is described in this chapter. Then follows a description of the project of 

unified revenue administration, its evolution and systems of revenue administration 

common in other countries. The description of the bills and acts mentioned above and 

their aims takes place in the third chapter. 

The fourth and fifth chapters where I use mainly a comparative method follows. 

The fourth chapter focusses on harmonization and contains descriptions of income tax 

base, assessment basis for health insurance and assessment basis for social security. The 

fifth chapter contains a comparison of the levy of taxes from total wages and the levy of 

premiums from total wages. 

In the last chapter I describe the draft law de lege ferenda, which was presented 

by a study of the realization of unified revenue administration and some negative 

arguments against this reform. Finally I present my proposed draft legislation. 
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