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Úvod 

Dovolila bych si tuto diplomovou práci uvést citátem amerického vynálezce, 

státníka a jednoho z otců zakladatelů Spojených států amerických, Benjamina 

Franklina: „V tomto světě není nic jistého – kromě smrti a daní.“1. Tento výrok 

je samozřejmě nutné brát s nadsázkou, nicméně jím lze výstižně shrnout fakt, že 

daně, resp. daňová povinnost, je přítomna v životě nás všech, a to ve větší či 

menší míře po celý život právě až do okamžiku, kdy nastane druhá v citátu 

zmiňovaná jistota. 

Daně tu tedy byly, jsou a zajisté i budou, stejně tak jako dvě protichůdné 

tendence – snaha státu co nejefektivněji vybrat potřebné prostředky na pokrytí 

svých výdajů na straně jedné a proti tomu stojící zájem poplatníků tuto svou 

povinnost co možná nejvíce snížit či v extrémních případech se jí zcela vyhnout. 

Přímé daně, jako jeden ze subsystémů daňové soustavy, a zejména pak daň 

z příjmů fyzických osob, totiž zastupují v mnoha zemích jednu 

z nejvýznamnějších příjmových složek státních rozpočtů a zároveň v porovnání 

s ostatními daněmi zasahují v největší míře do finančních poměrů většiny 

obyvatel. Jakékoliv změny v této oblasti jsou proto poplatníky vnímány velmi 

citlivě a daňová problematika také z tohoto důvodu bývá často předmětem 

zejména předvolebních programů politických stran napříč politickým spektrem. 

Samotná daňová legislativa je v České republice velmi komplikovaná, čemuž 

také odpovídá skutečnost, že poptávka po poradenství v oboru daňového práva 

má vzrůstající tendenci. Tomu přispívá skutečnost, že jen u daně z příjmů 

fyzických osob, které je v ČR upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, bylo od roku jeho účinnosti přijato přes 

sto novelizací, změny jsou hojně schvalovány v posledních dnech roku a též 

legislativní technika novel nebývá zcela uspokojivá. Proto je také právě oblast 

daně z příjmu fyzických osob, jakožto významná součást daňové problematiky, 

obsahem následujících stran. 

                                                 
1 FRANKLIN, Benjamin a SMYTH, Albert Henry. The Writings of Benjamin Franklin, 

Volume X. Londýn: Macmillan and Co., [online]. 1907 [cit. 2016-12-05]. b. ISBN. Dostupné 

z: https://archive.org/stream/writingsofbenjam10franuoft, s. 69. 

https://archive.org/stream/writingsofbenjam10franuoft
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Předložená diplomová práce však nepředkládá pouhý popis platného právního 

stavu týkajícího se právní úpravy této daně v České republice, nýbrž si klade za 

hlavní cíl navrhnout určitá zlepšení v tomto systému, a to zejména jako výsledek 

komparace s právní úpravou jiných států Evropské unie. Seznámení se s úpravou 

použitou v jiných právních řádech nám mnohdy může posloužit jako bohatý 

zdroj úvah týkajících se vylepšení právní úpravy naší vlastní. K tomuto účelu 

byly zvoleny další dva členské státy Evropské unie, tj. Spolková republika 

Německo a Maďarsko. Tyto státy nebyly z uskupení 28 evropských států 

vybrány nahodile, nýbrž po pečlivém uvážení. Ve Spolkové republice Německo, 

která již poněkolikáté v oblasti veřejných rozpočtů hospodaří s vyrovnaným 

rozpočtem2, dochází k efektivnímu výběru daní, kdy je výdajová strana zcela 

pokryta správně nastaveným systémem na straně příjmové. Německo je tedy 

možné považovat za příklad v této oblasti. Druhou zemí je Maďarsko – země 

bývalého východního bloku, kterou s Českou republikou pojí nejen podobný 

historický vývoj, ale navíc jsou tyto státy porovnatelné také ekonomicky, 

demograficky a svou geografickou velikostí. Dalším impulzem byla skutečnost, 

že v Maďarsku byla v letech 2010-2013 zavedena superhrubá mzda jako základ 

daně pro příjmy ze závislé činnosti. 

Na úvod je v této diplomové práci vysvětlen pojem daň a uvedeny obecné 

poznatky týkající se daní, jako základní funkce a principy daní a poplatků, 

konstrukční prvky daně, a to tak, jak jsou vnímány teorií finanční vědy v České 

republice, doplněné o krátký exkurz do historie daní a poplatků v českých 

zemích. Tyto kapitoly jsem do práce zařadila z toho důvodu, jelikož mám za to, 

že pro případné přenesení institutů ze zahraničních právních úprav je nutné 

vnímat také kontext dané země a případně je upravovat možným místním 

odlišnostem. Jelikož se v této diplomové práci jedná především o návrh změn 

v naší daňové úpravě, pojednává tato část zejména o české daňové nauce. 

                                                 
2 SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen). 

Vorläufiger Haushaltsabschluss 2016. In: bundesfinanzministerium.de [online]. 12. 1. 2017 [cit. 

2017-11-15]. Dostupné 

z: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/

01/2017-01-12-pm02.html. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/01/2017-01-12-pm02.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/01/2017-01-12-pm02.html
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Předtím, než se vůbec budu zabývat vnitrostátním právním stavem všech výše 

zmiňovaných zemí, je nejprve rozebrána daňová problematika z evropského 

hlediska, a to proto, aby byla hned ze začátku této práce naznačena snaha 

o daňovou koordinaci a harmonizaci v oblasti přímých daní v rámci Evropské 

unie a identifikovány společné směry pro všechny členské státy. Následně se 

budu detailně zabývat platnou právní úpravou daně z příjmu fyzických osob 

v České republice, Německu a Maďarsku, a to zejména z pohledu její struktury, 

předmětu, základu daně a způsobu výpočtu, aby pak mohlo dojít k jejich 

vzájemné komparaci. U všech právních úprav, kterými se tato diplomová práce 

zabývá, jsou dále uvedeny praktické příklady totožné pro každou zemi, na 

kterých je ilustrováno daňové zatížení vybrané skupiny poplatníků. 

V závěrečných kapitolách jsou poznatky zjištěné v předchozím textu 

zhodnoceny a na základě této analýzy navrženy možné změny v právní úpravě 

daně z příjmu fyzických osob v České republice z hlediska de lege ferenda tak, 

aby takový systém zajišťoval na jedné straně dostatek finančních prostředků pro 

veřejné rozpočty, ale zároveň aby daňové poplatníky příliš nezatěžoval. 

Jako poslední poznámku v úvodu je vhodné zmínit, že tato diplomová práce 

reflektuje stav právní úpravy účinné ke dni uzavření rukopisu. V některých 

oblastech je však snaha postihnout i vývoj právní úpravy po tomto datu. 
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1 Úvod do daňové problematiky 

Jak lze ilustrovat na Obr. 1 daňové příjmy tvoří nejvýznamnější část příjmů 

státního rozpočtu. Ale i pro další veřejné rozpočty jsou právě daňové příjmy 

největší položkou na příjmové straně. Důležitost tohoto systému pro chod 

subjektů poskytujících veřejné statky a fakticky pro fungování celé společnosti 

je tedy neoddiskutovatelná a při úvahách o změnách daňového systému je nutné 

respektovat specifické charakteristiky a požadavky na tento systém. 

Obr. 1 Příjmy státního rozpočtu České republiky v roce 2016 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ3. 

Pro bližší obeznámení se s problematikou daní z příjmu fyzických osob 

(dále jako „DPFO“) v konkrétních právních řádech považuji za nutné definovat 

pojem daň a vymezit ho od ostatních dani podobných plateb, stanovit její 

náležitosti, uvést funkce daní a základní teoretická východiska při jejich 

konstrukci a také pokládám za důležité zmínit jejich historický vývoj. K uvedení 

do daňové problematiky a nadefinování pojmů, které budou používány průběžně 

v celé diplomové práci, posouží tato kapitola. 

1.1 Definice a pojmové znaky daní a poplatků 

Všeobecná definice pojmu daň v českém právním řádu neexistuje. Co pod 

pojmem „daň“ rozumí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví v § 2 odst. 3 a 4. To však není všeobecnou definicí daně a nelze 

                                                 
3 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. MONITOR: Přehled státního rozpočtu. 

In: monitor.statnipokladna.cz [online]. 2017 [cit. 2017-10-26]. Dostupné 

z: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/#. 

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/
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ji tedy vztáhnout na celý právní řád. V jiných státech všeobecnou definici daně 

inkorporovanou do právního řádu nalézt lze, například v Německu jsou daně 

stanovené jako peněžitá plnění, která nepředstavují protiplnění za zvláštní plnění 

a jsou ukládána veřejnoprávními územními korporacemi (státem, spolkovými 

zeměmi a obcemi) za účelem dosažení příjmů všem těm, u nichž jsou naplněny 

podmínky, na jejichž splnění zákon platební povinnost váže, přičemž dosažení 

příjmů může být vedlejším účelem4. 

V teorii formulují definici daně různí autoři odlišně a to zejména v závislosti na 

tom, jakou optikou na daň nahlíží, zda se jedná o právnický pohled nebo spíše 

ekonomický. Z právního hlediska lze daň definovat jako „platební povinnost, 

kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských 

potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům 

ekvivalentní protiplnění“5. Jinde lze nalézt, že daní z právního pohledu je taková 

povinná platba, která je jako daň označena, kdežto z ekonomického hlediska toto 

není vůbec zásadní, protože tam hrají nejpodstatnější roli samotné vlastnosti 

daně. Daň je pak definována jako: „povinná, zákonem uložená platba, která 

plyne do veřejného rozpočtu; je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla 

neúčelová“6. Hlavními znaky podle uvedené definice daně pak jsou7: 

 zákonem stanovená – jelikož se daněmi odnímají příjmy soukromému 

sektoru, čímž povinnost úhrady daně zasahuje do svobody jednotlivce, 

je nutné tuto povinnost stanovit všeobecně závaznou právní normou. 

Touto všeobecně závaznou právní normou je podle čl. 11, odst. 5, 

ústavního zákona č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako „LZPS“)8, v případě daní a poplatků 

vždy zákon. Znak povinnosti platby odlišuje daně od příspěvků, které 

jsou postaveny na principu dobrovolnosti. 

                                                 
4 § 3 odst. 1 Abgabenordnung. 
5 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. Finanční právo. 6. upravené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 154. 
6 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualizované 

vydání. Praha: Vox, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1, s. 9. 
7 Ibid. s. 10-11. 
8 Toto ustanovení je však možné považovat za duplicitní, jelikož pouze zdůrazňuje 

skutečnost vyplývající i z jiných ustanovení ústavního pořádku. 
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 plyne do veřejného rozpočtu – daně jsou vybírány za účelem 

financování veřejných statků, které jsou určeny ke společné spotřebě, 

a to buď pro celou společnost (např. obrana státu), nebo je efektivnější je 

hradit z těchto zdrojů (např. základní školství). Vybrané prostředky tak 

slouží k úhradě výdajů rozpočtu státu, obcí, krajů nebo fondů a část jich 

je odváděna též do nadnárodních rozpočtů. 

 nenávratnost – jednou vybraná daň se, až na výjimečné situace 

předvídané v zákoně, nevrací. Tím se odlišuje od jiných forem 

financování veřejných výdajů, které je nutné po určité době splatit zpět. 

Zároveň platí, že v okamžiku úhrady daně není ze strany státu za tuto 

platbu poskytnuto jakékoli protiplnění, ani z toho neplyne žádný jiný 

nárok na veřejně poskytované statky v souvislosti s výší jedincem 

placenou částkou daně. 

 neekvivalentnost – částka odvedená do veřejného rozpočtu každým 

jednotlivým daňovým subjektem neodpovídá částce, kterou z něj bude 

v budoucnu čerpat. Ačkoli lze daň chápat jako cenu, kterou poplatník 

hradí za spotřebu veřejných statků, část kterou se subjekt na společných 

příjmech podílí, nevypovídá nic o tom, v jaké výši se bude účastnit na 

výdajích veřejných rozpočtů nebo na spotřebě veřejně poskytovaných 

statků. Tak např. majitelé naprosto stejného typu motorového vozidla 

zaplatí také silniční daň v totožné výši, a to i v případě, že silnici bude 

každý z nich využívat v odlišné míře9. 

Neekvivalentnost společně s nenávratností nejsou typické pro všechny 

příjmy veřejných rozpočtů, nýbrž jsou právě znaky odlišujícími daně od 

poplatků10. 

 neúčelovost – subjektům v okamžiku výběru daně není známo, na jaké 

konkrétní účely bude vybraná částka použita, resp. v momentě úhrady 

určitého veřejného výdaje není patrné, jakým subjektem je tato potřeba 

financována. V některých případech je ale tím, do jakého rozpočtu výnos 

                                                 
9 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 11. 
10 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 92. 
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z daně plyne, předem dáno, ke kterému účelu budou finanční prostředky 

využity. 

Jako další znak neobsažený ve výše uvedené definici lze zmínit i to, že se vždy 

jedná o peněžité plnění11;12. Dále se ke znakům daně ještě doplňuje i periodicita 

její úhrady13, tedy skutečnost, že k platbám daně dochází spíše v časově se 

opakujících intervalech, tj. zákonem stanovených zdaňovacích obdobích, nebo 

alespoň při stejných okolnostech, což je další odlišností od poplatku, který je 

vybírán jednorázově v souvislosti s určitým plněním poskytnutým veřejným 

sektorem. 

Další definice charakterizuje daň jako: „povinnou, zákonem předem stanovenou 

částku, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomickému subjektu“14. Ačkoli se tato definice v mnohém shoduje s výše 

uvedeným, doplňuje již řečené o vlastnost daně jako zákonem předem stanovené 

částky, v čem lze spatřovat určitou nepřesnost této definice. Pokud tím měla být 

vyjádřena skutečnost, že se jedná o zákonem předem stanovenou povinnost, 

tj. nelze uložit daň retroaktivně, tak nelze nic jiného, než souhlasit. Uvedenou 

definici lze však také číst tak, že se jedná o zákonem předem stanovenou částku, 

tedy co do výše daňové povinnosti, což je pravda pouze v určitých případech, 

např. je-li daň stanovena na zdaňovací období paušální částkou. V tom případě 

by bylo možná přesnější uvést, že se jedná o zákonem předem stanovený způsob 

výpočtu daňové povinnosti a nikoli konkrétní částku. 

V textu výše již byl zmíněn pojem poplatek a některé jeho odlišnosti od daní. 

Pokud jej ale chceme uceleně definovat, opět narazíme na problém, že tento 

pojem není v českém právním řádu vymezen. Stejně jako u pojmu daň lze 

zákonnou definici poplatku nalézt v právních úpravách jiných zemí, 

např. v Německu jsou poplatky definovány jako veřejnoprávní peněžní plnění, 

které ukládá správce poplatků poplatníkovi za poskytnutí individuálně 

                                                 
11 Ve středověku bylo například běžné odvádět naturální daně z vlastnictví zemědělské půdy 

a lesních ploch, tzv. domény. 
12 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 11. 
13 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 93. 
14 ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 2., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 978-80-7552-315-0, 

s. 11. 
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přiřaditelné služby orgánu veřejné moci15. Nutno podotknout, že do 15. srpna 

2013, tj. do účinnosti Bundesgebührengesetz (Spolkový zákon o poplatcích), 

také nebyla definice poplatku v německém právní řádu obsažena, zkonstruoval 

ji však Spolkový ústavní soud16. 

V české odborné literatuře se lze pak setkat s definicí poplatku jako „platby, 

která se platí jako částečná úhrada nákladů spojených s činností státních orgánů 

nebo za oprávnění poskytovaná poplatníkovi“17. Jiní pod poplatkem chápou 

„peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem“18 a jako jeho 

definiční znaky uvádějí účelovost, dobrovolnost, nepravidelnost a nenávratnost 

(srov. znaky daně). Otázkou je, zda se opravdu v případě poplatku jedná 

o ekvivalent dané služby, tedy jako její cenu, či pouze určitý příspěvek na úhradu 

nezbytných výdajů spojených s takovou službou. Také rozporně s předchozí 

charakteristikou poplatku jako dobrovolné platby ji jiný autor shledává platbou 

nedobrovolnou19. Do určité míry lze říci, že dobrovolnost lze spatřovat v tom, 

že povinnost jeho platby se spojuje s určitou žádostí jednotlivce a je tedy na jeho 

uvážení, zda tato situace nastane. Dojde-li však k takovému právnímu jednání, 

se kterým zákon vznik poplatku spojuje, tak také vzniká povinnost jej uhradit 

a lze o něm hovořit jako o povinném20. 

Další dani podobnou platbou je clo, které je neúčelovou platbou odváděnou 

v souvislosti s přechodem zboží nebo služby přes státní hranici, přičemž 

v současnosti převažují výhradně cla dovozová, jejichž účelem je regulace 

dovozu určitého zboží nebo služby, popř. podpora domácí výroby21. Dále lze 

zmínit odvody (např. odvod z elektřiny ze slunečního záření nebo odvod z loterií 

a jiných podobných her) jako daňové platby, jiné odvody však mohou být 

                                                 
15 § 3 odst. 4 Bundesgebührengesetz. 
16 Rozsudek Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 6. února 1979, sp. zn. BVerfGE 50, 

217 (226): „Poplatek je veřejnoprávní peněžní plnění, které je poplatníkovi jednostranně uloženo 

(dle veřejnoprávní normy nebo jiného vrchnostenského aktu) z důvodu poskytnutí individuálně 

přiřaditelných služeb orgánu veřejné moci a je určeno k plnému nebo částečnému pokrytí 

nákladů s těmito službami souvisejícími.“ (překlad autorky) 
17 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 154. 
18 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3, s. 16. 
19 RADVAN, Michal. Daně a správa daní. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Edice 

učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8, s. 9. 
20 Čl. 11 odst. 5 LZPS dopadá také na poplatky. 
21 KUBÁTOVÁ, Květa. op. cit., s. 16. 



9 

 

podobné spíš poplatku nebo některé dokonce i sankci22. A konečně i pojistné na 

sociální zabezpečení má také do určité míry daňový charakter. 

Na základě uvedených definic lze shrnout, že v širším smyslu chápeme pod 

pojmem daň kromě daní v užším smyslu také poplatky, cla, odvody a pojistné, 

které jsou společně např. s půjčkami dalšími z příjmů veřejných rozpočtů. 

V následujícím textu bude používán pojem daň pouze v jeho užším smyslu, tedy 

jako označení pro takovou platební povinnost, která naplňuje všechny výše 

uvedené definiční znaky. 

1.2 Historický vývoj daní z příjmů 

Ačkoli nebyly daně vždy nazývány daněmi a jejich náležitosti byly formulovány 

až v 18. století, jejich obdoba existovala již ve starověku a středověku23. 

Zaměříme-li se na daň z příjmů, tak lze vysledovat, že důchod byl od pradávna 

považován za projev a zdroj bohatství, a tak byla od osob, které disponovali 

dostatečnými prostředky, vybírána jeho část do veřejného rozpočtu. Byl to právě 

důchod, jelikož byl pokládán jako ideální předmět zdanění, aniž by tím byla 

ohrožena schopnost hradit daň v budoucnu24. 

Hlavním problémem v počátcích výběru daní byla neexistence evidence příjmů 

a administrativních prostředků k jejich měření, na jejímž základě by bylo možné 

daňovou povinnost stanovit. Další překážkou k zavedení univerzální důchodové 

daně byla existence určité společenské vrstvy, která ač přes svůj velký majetek 

byla privilegována a daňová povinnost se jí netýkala25. To bylo nutné překonat, 

aby vůbec všeobecná důchodová daň mohla být zavedena tak, jak ji známe dnes. 

V českých zemích byl systém důchodových daní nejprve založen na 

dobrovolných příspěvcích feudálů na mimořádné výdaje, které se postupem času 

staly pravidelnými platbami, tzv. kontribuce26. Ve středověku byly vybírány 

přímé daně se souhlasem stavů nejprve od klášterů a královských měst pouze 

                                                 
22 RADVAN, Michal. op. cit., s. 10.  
23 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 88. 
24 VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. ISBN 978-80-7478-388-3, s. 9. 
25 Ibid. s. 9. 
26 Ibid. s. 12. 
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v souvislosti s účelem, na který měla být celková vybraná částka použita, např. 

výkupné 10 000 hřiven stříbra za knížete Svatopluka zajatého německým 

králem27. Ačkoli již kníže Boleslav I. zavedl za své vlády povinnou platbu – daň 

z míru, kterou byli povinni odvádět všichni svobodní rolníci, za první předpis 

ustanovující daňovou soustavu je považován berní předpis stavovského sněmu 

z roku 1517, který do právního řádu zavedl všeobecnou daň z majetku 

a z výnosu kapitálu. O pět let později, tj. v roce 1522, existovaly již tři daně 

přímé (majetková, z hlavy a z příjmu), dvě nepřímé (akcíz28 z piva a z vína) 

a cla29. 

Za vlády habsburské dynastie v českých zemí existovaly přímé daně spíše 

v podobě daní majetkových, a to zejména daní z nemovitostí. Schopnost 

jednotlivců hradit daň, tedy i výše jejich důchodu, však byly pouze odhadovány, 

aniž by daňová základna byla objektivně postižena30. Dalším problémem byla 

skutečnost, že daňová právní úprava byla v jednotlivých zemích Rakouska-

Uherska nejednotná a také daňové soustavy byly odlišné. Až změny za vlády 

osvícenské panovnice Marie Terezie a jejího syna Josefa II., jako např. 

odstranění práva neplatit daně pro šlechtu a církev nebo zavedení pozemkových 

katastrů, vedly k postupnému odstraňování rozdílů a zavedení jednotného 

systému pro všechny země rakouské monarchie31. Zásadním krokem bylo 

zavedení výdělkové daně postihující výdělek z podnikání, která byla 

v Rakousku-Uhersku uvedena do právního řádu v roce 1812 a Rakousko-

Uhersko se tak stalo druhou zemí po Velké Británii, kde byla tato daň 

zavedena32. Dalšími přímými daněmi v období do roku 1918 byla daň 

pozemková, domovní, rentová (úroková), důchodová (týkající se příjmu 

fyzických osob) a daň z vyššího služného33. 

                                                 
27 STARÝ, Marek et al. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. ISBN 

978-80-87109-15-1, s. 55. 
28 V dnešní době zastaralé označení pro druh nepřímých spotřebních daní (u nás vybíraných 

do roku 1942), zde se spotřební daň týkala piva a vína. 
29 ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8, s. 34-35. 
30 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 12. 
31 ŠIROKÝ, Jan. 2008. op. cit., s. 36.  
32 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 12. 
33 STARÝ, Marek et al. op. cit., s. 94-103. 
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Během první světové války nedošlo v daňové oblasti k žádným významnějším 

změnám. Nově vzniklý československý stát převzal daňový systém Rakouska-

Uherska, přičemž platila odlišná pravidla pro Čechy a Moravu a odlišná pro 

Slovensko a Podkarpatskou Rus (tzv. právní dualismus). Logickým krokem 

proto bylo zřízení ústředního finančního orgánu Ministerstva financí ČSR, které 

pracovalo na sjednocení daňového systému celé země34. Komplexní daňová 

reforma proběhla v roce 1927, která s účinností od 1. ledna 1928 do 

československého právního řádu zavedla, pokud jde o osobní důchodové daně, 

řadu daňových kategorií, viz Tab. 1, konkrétně její třetí sloupec. Zejména daň 

výdělková a daň ze služného byly zásadního rázu a také jejich konstrukce se 

velmi blížila modernímu pojetí35. Po této zásadní reformě byla soustava daní 

pouze rozšiřována o další kategorie. 

S nástupem nacistické moci v Německu a obavy z případné války došlo v roce 

1934 k zavedení branného příspěvku. Následně byla v roce 1936 zavedena 

mimořádná daň z dividend a některých pevně zúročených cenných papírů 

a o rok později ještě příspěvek na obranu státu a mimořádná daň ze zisku36. Ani 

tato opatření zajišťující vyšší daňový výnos pro financování armádních výdajů 

státu nedokázaly zvrátit fakt, že Československo bylo nacistickým Německem 

obsazeno a se zánikem samostatného československého státu došlo také 

k zániku jeho samostatné daňové politiky. Výnosem říšského kancléře Adolfa 

Hitlera byl zřízen Protektorát Čechy a Morava, který, ač v rámci Třetí říše 

poměrně autonomní, postupoval v daňové oblasti v souladu s jejími potřebami. 

Krátce po ukončení druhé světové války bylo potřebné získat peněžní prostředky 

na odstranění škod způsobených válkou, a tak byla zavedena zákonem o dávce 

z majetku, tzv. milionářská daň. Zásadní pak byl, nejen z pohledu daňového 

práva, rok 1948, kdy proběhla velká daňová reforma, která započala daňovou 

soustavu přizpůsobovat socialistickému modelu37. Touto reformou došlo 

k zavedení daně zemědělské a daň z obratu a spotřební daně byly nahrazeny 

                                                 
34 ŠIROKÝ, Jan. 2008. op. cit., s. 38. 
35 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 13. 
36 ŠIROKÝ, Jan. 2008. op. cit., s. 41. 
37 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 13. 



12 

 

všeobecnou daní. Dalším počinem vzhledem k nové hospodářské a politické 

situaci byla daňová reforma provedená v roce 1954, kterou byl daňový systém 

rozdělen do dvou subsystémů na daně placené podnikovou sférou a daně placené 

obyvatelstvem. Daň placená podniky byla neúměrně vysoká, jelikož právě byla 

konstruována tak, aby její výnosy byly hlavním rozpočtovým příjmem, nikoli 

výnosy z daňového zatížení obyvatel, které představovaly pouze malý podíl38. 

Podniková daň byla stanovena cenovou politikou a sazba daně odlišena podle 

odvětví, ve kterém podnik působil, druhu vlastnictví atp. Také daně postihující 

obyvatelstvo byly stanovovány podle druhu příjmu, nebo sociálních hledisek, 

jako je pohlaví, věk nebo odbojářská činnost subjektu atp.39, a jelikož jejím 

hlavním cílem bylo ztížení soukromého podnikání, sazba daně byla vysoce 

progresivní bez jakékoli možnosti uplatnění daňových odpisů40. V roce 1966 

byla zavedena další změna v oblasti zdanění podniků, kdy se základem pro 

výpočet daňové povinnosti stal rozdíl mezi tržbami bez daně z obratu 

a vynaloženými náklady, tj. hrubý zisk. Tento postup se však v praxi neosvědčil, 

a tak byla od roku 1970 zavedena soustava podnikových daní, u kterých byl 

základem zisk41. 

Se změnou režimu a vzhledem k transformaci ekonomiky na tržní bylo nutné 

dosavadní systém daní upravit na aktuální ekonomické a společenské podmínky. 

Bylo přijato rozhodnutí stávající daňový systém nereformovat, nýbrž 

k 1. lednu 1993 vytvořit systém zcela nový, který je základem pro současný 

daňový systém České republiky. 

Tab. 1 Osobní důchodové daně na území dnešní České republiky 

Rakousko-

Uhersko 

Předválečné 

Československo 

Období  

"socialismu" 

Po daňové 

reformě 

všeobecná 

výdělková daň 
všeobecná výdělková daň daň ze mzdy  

 

 

 

 

daň 

z příjmů 

daň živností 

kočovných 
  

daň z literární a umělecké 

činnosti 

daň rentová daň rentová daň z příjmů obyvatelstva 

  daň z tantiém   

  daň mimořádná z dividend   

                                                 
38 ŠIROKÝ, Jan. 2008. op. cit. s. 42. 
39 Ibid. s. 42. 
40 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 14. 
41 ŠIROKÝ, Jan. 2008. op. cit. s. 43. 
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daň z vyššího 

služného 
daň z vyššího služného   

fyzických 

osob 

daň důchodová daň důchodová daň důchodová (ze zisku) 

    zemědělská daň (daň ze zisku) 

  zvláštní daň výdělková   

  daň domovní domovní daň 

Zdroj: VANČUROVÁ42. 

Jak se systém přímých daní, konkrétně osobních důchodových daní, na 

území dnešní České republiky proměňoval v čase, souhrnně ilustruje Tab. 1. 

1.3 Funkce daní a poplatků 

Navážeme-li na výklad o definicích daní v teorii a jejich vývoje v čase, můžeme 

z těchto poznatků vyvodit také některé z funkcí daní. Jeden z hlavních smyslů 

výběru daní je získat peněžní prostředky pokrývající výdaje státu. Tuto funkci 

nazýváme funkcí fiskální, ale není zdaleka jedinou funkcí, kterou lze u daní 

vysledovat. V moderním pojetí se od daní očekává více, než jen naplnit veřejné 

rozpočty, nýbrž se využívají také k ovlivňování ekonomiky a spotřebního 

chování. 

Za nejdůležitější funkce daní lze uvést následující43: 

 fiskální funkce – je hlavní funkcí daně a nejvýznamnějším faktorem při 

konstrukci daně, jelikož tento požadavek musí být vždy naplněn. Existují 

však výjimky, kterými jsou různé ekologické daně ukládající povinnost 

daně na produkty ohrožující životní prostředí. Cílem těchto daní je 

snížení výroby a spotřeby daného výrobku, přičemž v důsledku společně 

s naplňováním cíle daně dojde také k jejímu postupnému zániku. 

Při naplňování této funkce je však nutné mít na zřeteli skutečnost, že ne 

vždy platí, čím vyšší daňová sazba, tím vyšší daňový výnos. Zvýšení 

nominální sazby může znamenat pro poplatníky neúnosnou daňovou 

zátěž, která může vést ke snížení výnosu jiné daně, odchodu poplatníků 

do zemí s nižší daňovou povinností, nebo jiné snaze se této povinnosti 

vyhnout. Ve výsledku se celkový daňový výnos může snížit. Úroveň 

                                                 
42 VANČUROVÁ, Alena. op. cit., s. 13. 
43 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 11-13. 
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zdanění, které maximalizuje příjmy veřejných rozpočtů, znázorňuje 

tzv. Lafferova křivka na Obr. 2. 

Obr. 2 Lafferova křivka 

 

Zdroj: RADVAN44, grafická úprava autorky. 

 alokační funkce – finanční prostředky vybrané ve formě daní se 

přerozdělením dostanou k subjektům, ke kterým by se při uplatnění 

principů tržní ekonomiky běžně nedostaly. Tím dochází k nápravě 

selhání efektivnosti tržních mechanismů na některých trzích, když 

skutečný vývoj neodpovídá státem představovanému. 

 redistribuční funkce – kdyby docházelo k rozdělení důchodů ve 

společnosti pouze podle principů tržní ekonomiky, mohlo by toto 

rozdělení být z mnoha aspektů nepřijatelné. Finanční prostředky jsou 

proto za účelem jejich lepšího využití přerozdělovány a daně 

v takovýchto případech působí jako jeden z vhodných nástrojů. 

 stimulační (pobídková) funkce – již bylo výše uvedeno, že daň je 

zásahem do finanční sféry jednotlivce. Ten tento zásah vnímá negativně, 

což vede ke snahám svou daňovou povinnost snížit, může například 

upravit své chování tak, aby využil různých daňových úspor a úlev. 

 stabilizační funkce – daně také mají svůj podíl na zmírňování 

cyklických výkyvů v ekonomice. Obecně platí, že by daňová politika 

měla odrážet aktuální ekonomické dění a v období konjunktury by mělo 

daněmi do veřejných rozpočtů přitékat více finančních prostředků, než 

                                                 
44 RADVAN, Michal. op. cit., s. 11. 



15 

 

v období stagnace. Tím se předchází přehřátí ekonomiky a vytváří jakýsi 

peněžní „polštář“, který bude možné využít v období stagnace 

k podpoření investic a nastartování ekonomiky. 

Další funkcí daní lze označit např. funkci sociální, ta se ale v současnosti 

považuje za překonanou. 

1.4 Konstrukční prvky daní 

Základním východiskem pro zavádění daní do právního řádu je 

čl. 11 odst. 5 LZPS, která je součástí ústavního pořádku České republiky, 

ve kterém stanoví, že daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona. 

Jedině zákonem je možné určit, které daně a v jaké výši mohou být vybírány 

a vymezit ostatní náležitosti daňově-právního vztahu. 

Tak jako kterýkoliv jiný právní poměr je také vztah mezi poplatníkem a státem 

definován určitými základními prvky, jejichž existencí je podmíněn vznik, trvání 

a realizace tohoto vztahu. Těmito náležitostmi jsou45: 

 subjekt daně – buď fyzická, nebo právnická osoba, označovaná jako 

poplatník, která vystupuje v roli povinného subjektu, jelikož jí byla 

zákonem uložena daňová povinnost. V některých případech lze za 

povinný subjekt označit plátce daně, který daňovou povinnost poplatníka 

plní za něj (např. zaměstnavatel). 

 objekt (předmět) daně – určitá skutečnost, se kterou je 

spojováno uložení daňové povinnosti a s tím související stanovení 

daňového základu. Může jím být příjem (důchod), věc, majetek nebo 

činnost (úkon). Předmět zdanění má zásadní význam pro pojmenování 

samotné daně. 

 základ daně – peněžně nebo jinak stanovený předmět daně, z něhož se 

daň vyměřuje. Je-li základ daně vyjádřen v peněžních jednotkách, jedná 

se o daně valorické, u základu daně vyjádřeném v nepeněžních 

jednotkách jde o daně specifické. Na příkladu DPFO je základem daně 

                                                 
45 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 159. 
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částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce 

přesahují výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

 sazba daně – postup výpočtu, za jehož použití se ze základu daně 

sníženého o odpočty a slevy na dani, určí výše daňové povinnosti. Sazba 

daně může být vyjádřena buď v procentuálním (poměrném) vyjádření 

k základu daně, např. u daní z příjmů, nebo se může jednat o pevnou 

sazbu, která je stanovena jako pevná částka, a to bez ohledu na hodnotu 

základu daně (objevuje se většinou u spotřebních daní). Procentuální 

sazbu ještě můžeme dále dělit na základě toho, zda se při změně základu 

mění také sazba daně. 

Stoupá-li se zvyšujícím se základem i procentní sazba daně, jedná se 

o sazbu progresivní, naopak klesá-li, pak o sazbu degresivní. Zůstává-li 

sazba při změně základu daně nezměněná, jedná se o sazbu lineární. 

Shrnutí možných sazeb je na Obr. 3. 

Obr. 3 Druhy sazeb daně 

 
Zdroj: VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka 46. 

Výše uvedené náležitosti jsou obligatorní a musí být naplněny u každé 

daně (resp. poplatku). Nalezneme však i další znaky, které přistupují k znakům 

obligatorním a souvisí především s daňovým objektem. 

                                                 
46 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 24. 



17 

 

1.5 Výběr a správa daní 

Pokud má docházet k efektivnímu výběru, musí daňový systém splňovat určité 

zásady47: spravedlnost, určitost, pohodlnost placení a efektivnost (úspornost). 

Daňový systém byl během svého vývoje ovlivňován, jak ekonomickými, ale 

i politickými a sociálními vlivy48. Jako nejzásadnější požadavky na optimální 

daňový systém, kterým položil základy Adam Smith, se v současnosti formulují: 

 dostatečný výnos, 

 rovnoměrné daňové zatížení, 

 význam místa, kde se daň ukládá, i místa, kde daň ve výsledku působí, 

 minimalizace zásahů do ekonomických rozhodnutí na jinak efektivních 

trzích, tzv. daňová neutralita, 

 usnadnění využití stabilizační a prorůstové fiskální politiky, 

 jednoduchá a finančně nenáročná daňová správa a zároveň pro daňový 

subjekt srozumitelná, 

 co nejnižší náklady spojené s administrativou daní a dalších nákladů, to 

ovšem nesmí zabránit naplnění ostatních funkcí. 

I když jsou výše uvedená pravidla pro konstrukci daňového systému 

respektována a daňová povinnost správně stanovena, bez řádně nastaveného 

fungujícího postupu při výběru daní od daňových subjektů ke správci daně, resp. 

od správce daně do veřejného rozpočtu, nelze hovořit o funkčním daňovém 

systému. Stejně tak je důležité zajistit, aby daň byla daňovými subjekty 

odváděna ve správné výši a včas tak, aby byl zajištěn příjem odpovídající 

potřebám na pokrytí veřejných výdajů. 

Jelikož se daňová povinnost dotýká velkého počtu subjektů a stanovení daňové 

povinnosti pro každého jednotlivě by bylo velmi administrativně náročné 

a nákladné, bývá povinnost stanovení výše daňové povinnosti zákonem uložena 

                                                 
47 HUBINKOVÁ, Zuzana, BAKIĆ-TOMIĆ, Ljubica, SURYNEK, Alois. Psychologie 

a sociologie ekonomického chování. 3., aktualiz., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 

Psyché. ISBN 978-80-247-1593-3, s. 135. 
48 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 163. 
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právě samotnému daňovému subjektu. Toto se většinou děje prostřednictvím 

daňových tvrzení, tj. daňové přiznání nebo vyúčtování daně, v kterém je daňový 

subjekt povinen uvést všechny informace nutné pro stanovení daně. Pro podání 

těchto předepsaných daňových formulářů je zákonem stanovený termín. Také 

pro samotný odvod daně je zákonem stanovena lhůta. Obecně z výše uvedeného 

vychází základní pravidlo, že „splatnost daně je totožná s posledním dnem lhůty 

pro podání daňového přiznání“49. To však neplatí absolutně a jednotlivé daňové 

zákony upravující výběr konkrétních daní toto mohou stanovit odlišně. 

A protože je výběr daně na základě daňového přiznání zdlouhavý, nákladný, a to 

též na straně daňového subjektu, a také poskytuje velký prostor pro různé 

techniky daňových úniků50 nebo vyhnutí se daňové povinnosti vůbec, lze obecně 

říci, že tendence vede ke snižování počtu podávaných daňových přiznání 

a v případech, kdy je to vhodnější, je daň vybírána prostřednictvím plátců 

daně51. 

Jelikož je daňová povinnost stanovována v jeden moment, a to buďto za každé 

nebo na každé zdaňovací období, kterým většinou bývá kalendářní rok, 

znamenalo by to, že by příjmy do veřejných rozpočtů plynuly nárazově a to ve 

velkých objemech, což by ve výsledku znamenalo i velkou okamžitou finanční 

zátěž pro samotné daňové subjekty. V porovnání s tímto způsobem se jeví jako 

mnohem vhodnější hradit daň v kratších časových úsecích, tedy i v menších 

objemech, jako postupné částečné plnění. Nejužívanějším způsobem rozložení 

daňové povinnosti je platba záloh na dani již v průběhu zdaňovacího období, 

které jsou následně po stanovení výše daně za zdaňovací období započítány na 

úhradu její konečné výše52. Po zúčtování záloh na vypočtenou daňovou 

povinnost je možné dospět k negativnímu výsledku, tedy uhrazené zálohy 

nepokrývají celou výši vypočtené daňové povinnosti a bude nutné uhradit 

doplatek daně, nebo pozitivnímu výsledku, který znamená přeplatek na dani. 

                                                 
49 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 40. 
50 Nutné rozlišovat mezi daňovým únikem a daňovou optimalizací, která je, je-li prováděna 

v mezích dané právní úpravy, korektním způsobem snižování daňové povinnosti subjektů. 
51 VANČUROVÁ, Alena a LÁCHOVÁ, Lenka. op. cit., s. 41. 
52 Ibid. s. 40. 
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S tímto také souvisí postup při odvádění daní, který může probíhat napřímo mezi 

správcem daně a poplatníkem, nebo do tohoto vztahu v případě důchodových 

daní vstupuje ještě další daňový subjekt, kterým je plátce daně. Je-li záměrem 

předejít daňovým únikům, je tedy vhodné vybírat daň srážkou u zdroje příjmu, 

kdy plátce daně, jako přímý daňový subjekt, vypočte výši daňové povinnosti 

poplatníka a pod svou majetkovou odpovědností odvede53. Jinou metodou 

vybírání daně je způsob záloh na dani u zdroje, jenž je kombinací srážkové daně 

a zálohového principu a tkví v tom, že ten, kdo příjem vyplácí, také vypočte 

a odvede zálohu na daň poplatníka daně54. 

Kromě samotného placení je také nutné, aby existoval systém orgánů, který by 

nad tímto vykonávaly správu a na celý proces dohlížely. Proto bylo vytvořeno 

daňové právo procesní, které upravuje daňové vztahy vznikající při organizaci 

daňové správy a při výkonu daňové správy, a to především problematiku 

daňového řízení a daňového exekučního řízení55. Úprava daňového procesního 

práva bývá tradičně obsažena ve zvláštním zákoně. To však nevylučuje možnost, 

aby některé oblasti byly upraveny speciálně v hmotněprávních zákonech 

upravujících konkrétní daně, a to kvůli jejich specifickým rysům, které vyžadují 

zvláštní úpravu56. 

                                                 
53 Ibid. s. 41. 
54 Ibid. s. 41 
55 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 255. 
56 Ibid. s. 256. 
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2 Daňová problematika na mezinárodní úrovni 

V souvislosti s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu a globalizací 

ekonomiky získává v daňových vztazích na významu také mezinárodní prvek. 

Je nesporné, že právní úprava v oblasti mezinárodního zdanění příjmů má 

způsobilost ovlivnit motivaci fyzických osob k jejich ekonomickým aktivitám 

mimo tuzemsko, a proto je nutné k této problematice přistupovat velmi citlivě. 

Spolupráce v této oblasti probíhá na dvou úrovních, na mezinárodní úrovni a na 

úrovni mezi členskými státy Evropské unie (dále jako „EU“). Jelikož se tato 

práce zabývá daní z příjmu fyzických osob, bude se následující text týkat 

zejména postupu legislativců při úpravě DPFO na mezinárodní a EU úrovni. 

Dvojím zdaněním se označuje „situace, kdy je stejný předmět daně podrobován 

dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou daní nebo daní podobné 

povahy“57. Z uvedené definice tedy plyne, že se nejedná o dvojí zdanění, je-li na 

jednu transakci uvaleno více odlišných daní, tak třeba za dvojí zdanění se 

nepovažuje situace, kdy by při převodu nemovitostí byla částka za její odprodej 

zatížena daní z nabytí nemovitosti na straně kupujícího58 a zároveň na straně 

prodávající zdaněna daní z příjmu. Odlišujeme dvojí zdanění ekonomické 

a právní. Ekonomické dvojí zdanění nastává v případech, kdy je daňová 

povinnost ukládána více daňovým subjektům, kdežto právním dvojím zdaněním 

je označována situace, kdy je jeden poplatník zatěžován vícenásobnou daňovou 

povinností, např. příjem je nejprve zdaňován na místní úrovni a poté ještě jednou 

na celostátní úrovni. 

K takovým situacím dochází v rámci jednoho státu, bez přítomnosti 

mezinárodního prvku a jsou, ačkoli v teorii a praxi označovány za nežádoucí59, 

záměrem zákonodárce. K mezinárodnímu dvojímu zdanění dochází v případech 

kolize daňových úprav více států z důvodu jejich široce pojaté konstrukce 

                                                 
57 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Daňová řada. 

ISBN 978-80-7478-035-6, s. 32. 
58 Od 1. listopadu 2016 nově nese v ČR daň z nabytí nemovitých věcí výhradně kupující. 
59 Např. názor Nejvyššího správního soudu vyjádřený v 8 Afs 19/2012: „32 … Přestože tedy 

dvojí zdanění je obecně považováno za nežádoucí, není právem EU absolutně zakázáno.“ 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0019_8Afs_120_20130212084327_prevedeno.pdf


21 

 

daňového rezidenta a zdrojů zdanitelných příjmu, přičemž dochází k překryvu 

ukládaných povinností, který není úmyslem zákonodárce a jeho záměrem není 

vytěžit další prostředky jako příjem do veřejného rozpočtu státu. Jako důvod 

vzniku dvojího zdanění se uvádí situace, kdy v národních daňových úpravách je 

obsažena neomezená daňová povinnost na veškeré příjmy, bez ohledu na místo 

jejich vzniku, tj. poplatník je ve více právních řádech považován za daňového 

rezidenta, nebo případy, kdy sice stát, kde příjem vznikl, poplatníka považuje za 

daňového nerezidenta, uvalí daň pouze na ty příjmy, které vznikly na jeho území, 

ale stát, kde je poplatník daňovým rezidentem k tomuto zdanění zcela nebo 

zčásti nepřihlíží60. 

Obr. 4 Formy mezinárodní daňové spolupráce 

 

Zdroj: ŠIROKÝ61, grafická úprava autorky. 

Jev mezinárodního dvojího zdanění lze omezit, až zcela vyloučit, změnami 

ve vnitrostátních úpravách a uzavřením bilaterálních nebo multilaterálních 

smluv o zamezení dvojího zdanění62. Daňová koordinace probíhá jak mezi státy 

EU, ale také státy OECD. Dalším způsobem je proces aproximace, který 

znamená formulování směru daňové spolupráce bez nutnosti jejich konečného 

sladění, ale jedná se o jejich pouhé přiblížení63. V rámci EU dále probíhá „proces 

sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel“64, tedy 

                                                 
60 SOJKA, Vlastimil. op. cit., s. 33. 
61 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU 

a Chorvatska, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické 

krize v daňové politice EU. 5. aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha: Linde, 2012. ISBN 

978-80-7201-881-9, s. 30. 
62 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 282. 
63 ŠIROKÝ, Jan. 2012. op. cit., s. 31. 
64 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Daňová řada. ISBN 978-80-7478-626-6, s. 17. 
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harmonizace daňových soustav členských států, který můžeme rozdělit do tří 

fází – určení daně pro harmonizaci, harmonizace daňového základu anebo 

daňové sazby. Nicméně není nutné, aby proces prošel všemi fázemi, ale 

harmonizace proběhla pouze v některých. Postupy států při daňové spolupráci 

jsou shrnuty na Obr. 4 výše. 

2.1 Daně v Evropské unii 

Daně mohou být jedním z faktorů zabraňujícím fungování jednotného vnitřního 

trhu EU, který je charakterizován základními svobodami, jako je volný pohyb 

zboží, služeb, kapitálu a osob. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr (dále jako 

„ESD“) ve své rozhodovací praxi65 upozornil na čl. 110 Smlouvy o fungování 

Evropské unie66 (dále jako „SFEU“), který dle jeho výkladu slouží jako doplněk 

k úpravě týkající se odstranění cel a dávek s rovnocenným účinkem jako cla 

a jejím účelem je zabezpečit naprostou soutěžní neutralitu zdanění ukládaném 

na tuzemské a importované produkty67. 

Oprávnění ukládat a vybírat daně obecně patří do výsostných pravomocí 

suverénního státu a řadí se k základním pilířům státní moci. Tato pravomoc byla 

vytvořením vnitřního trhu dotčena minimálně, a proto jednotný postup v oblasti 

daní není považován za samostatný cíl a úkol EU, ale pouze jako její doplňující 

funkce. Proto je také do národních daňových úprav zasahováno jen v nutných 

případech, když jsou principiální překážky vnitřního trhu odstraňovány 

harmonizací a zákonodárství EU se zaměřuje na zákaz diskriminace v daňové 

oblasti, čímž by mělo dojít k odstranění diskriminačních a protekčních projevů 

národních daňových úprav68. 

                                                 
65 Např. Cooperativa Co-Frutta Srl proti Amministrazione delle finanze dello Stato, 

věc 193/85, týkající se spotřební daně z banánů. 
66 Čl. 110 SFEU (bývalý čl. 90 Smlouva o založení Evropského společenství) stanoví: 

„Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu 

vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky 

domácí. Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, 

které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.“ 
67 TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris. ISBN 978-80-7400-546-6, s. 472. 
68 TICHÝ, Luboš et al. op. cit., s. 473. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0193
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0193
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Zmiňovaný čl. 110 SFEU výslovně hovoří o nepřímých daních. Je tedy zřejmé, 

že hlavním cílem daňové úpravy na EU úrovni je zákaz daňové diskriminace 

a harmonizace pokud se jedná o nepřímé daně. Je to dáno tím, že se nepřímé 

daně týkají zboží a nikoli osob. Nepřímé daně pak je možné zahrnout do ceny, 

čímž dojde k negativnímu omezení vnitřního trhu v oblasti volného pohybu 

zboží. Ačkoli došlo ke zrušení vnitřních cel v rámci EU, v národních soustavách 

stále existují daňové mechanismy, které by bylo možné odstranit rozsáhlou 

harmonizací nejvýznamnějších nepřímých daní69. 

V rámci EU je také možné zavést unijní daně, které by byly vybírány od občanů 

členských států EU za účelem financování fungování EU. Již od roku 1980 

Evropská unie pokrývá své výdaje z vlastních zdrojů, do kterých podle čl. 311 

SFEU lze řadit též unijní daně. Návrh Evropské komise by po konzultaci 

s Evropským parlamentem pak musel být přijat rozhodnutím Rady Evropské 

unie a ratifikováno parlamenty členských států. Dosud jedinou unijní daní byla 

zavedena daň z příjmu personálu EU70. Úvahy se však již vedly ohledně 

zavedení jiných celounijních plateb, např. poplatku z finančních transakcí71, 

unijní daně z přidané hodnoty72, z příjmu nebo zisku obchodních společností 

nebo v souvislosti s uprchlickou krizí navrhl německý ministr financí zavedení 

spotřební daně z benzínu (Benzinsteuer), z jejíhož výtěžku by se financovala 

ochrana vnějších hranic EU73. Tyto návrhy jsou však vždy vnímány veřejností 

i politickou reprezentací velmi citlivě a jsou členskými státy hlasitě odmítány. 

2.2 Harmonizace přímých daní v Evropské unii 

Pokud jde o přímé daně, jedná se o daně, které se pojí s určitým prvkem trhu 

a tím pádem je nelze převést do ceny, na rozdíl od nepřímých daní. Také jejich 

                                                 
69 Ibid. s. 474. 
70 Zavedena nařízením Rady č. 260/68, Úř. věst. L 56, 4. 3. 1968, s. 8. 
71 Postupem tzv. posílené spolupráce vede již 11 zemí EU diskuzi týkající se zavedení 

společného systému daně z finančních transakcí. Samostatný postup zavádění této daně 

v národních soustavách by totiž mohly vést k roztříštěnosti vnitřního trhu s finančními službami. 
72 ČTK. Brusel chce víc vlastních zdrojů, možností je třeba unijní DPH. In: vlada.cz [online]. 

19. 10. 2010 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/v-

mediich/brusel-chce-vic-vlastnich-zdroju--moznosti-je-treba-unijni-dph--77245/. 
73 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. Schäuble: Europaweite Benzinsteuer für Kosten der 

Flüchtlingskrise. In: sueddeutsche.de [online]. 16. 1. 2016 [cit. 2016-11-30]. Dostupné 

z: http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-schaeuble-europaweite-benzinsteuer-

fuer-kosten-der-fluechtlingskrise-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160116-99-973952. 

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/v-mediich/brusel-chce-vic-vlastnich-zdroju--moznosti-je-treba-unijni-dph--77245/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/v-mediich/brusel-chce-vic-vlastnich-zdroju--moznosti-je-treba-unijni-dph--77245/
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-schaeuble-europaweite-benzinsteuer-fuer-kosten-der-fluechtlingskrise-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160116-99-973952
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-schaeuble-europaweite-benzinsteuer-fuer-kosten-der-fluechtlingskrise-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160116-99-973952
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vliv na soutěžní neutralitu není tak markantní, aby je bylo nutné považovat za 

jednu z klíčových oblastí harmonizace74. Harmonizace přímých daní proto není 

obsažena ve speciálním čl. 113 SFEU, ale je předmětem obecné úpravy. Jedním 

z důvodů je skutečnost, že se přímé dané vybírají v určitém státě a nerozvíjí se 

u nich žádný mezinárodní mechanismus. Jejich mezinárodní dopad lze však 

shledávat pokud jde o ekonomické rozhodování zahraničních investorů, avšak 

odpůrci harmonizace zdůrazňují jiné faktory, jako např. mzdové náklady, 

infrastrukturu atd., které hrají větší roli při rozhodování o umístění své 

investice75. 

Jelikož přímé daně nemohou být při překračování hranic postiženy jakoukoli 

refundací, není harmonizací dotčena DPFO, ale u daně z příjmu právnických 

(dále jako „DPPO“) osob je žádoucí76. Proto byl vypracován dokument pro 

harmonizaci přímých daní a v jeho souvislosti přijata směrnice Rady 

90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o jednotném systému zdaňování při 

fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměně akcií týkajících se společností 

z různých členských států o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních 

a převodech aktiv a výměně akcií77, směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 

23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států78, které byly uvedeny do zákona o daních 

z příjmu s účinností od 1. ledna 2004, a následně také Směrnice Rady 

2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků 

a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských 

států a Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů 

z úspor v podobě úrokových plateb79. 

Pro úplnost lze uvést, že dále byly do českého daňového práva implementovány 

další předpisy týkající se přímého zdanění, a to Úmluva o zamezení dvojího 

                                                 
74 TICHÝ, Luboš et al. op. cit., s. 474. 
75 Ibid. s. 474. 
76 Ibid. s. 479. 
77 Úř. věst. L 225, 20. 8. 1990, s. 1. 
78 Úř. věst. L 225, 20. 8. 1990, s. 6; v přepracovaném znění vydána jako Směrnice Rady 

2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 

členských států ze dne 30. listopadu 2011 (tzv. dividendová směrnice), Úř. věst. L 345, 

29. 12. 2011, s. 8. 
79 ŠIROKÝ, Jan. 2012. op. cit., s. 127-128. 
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zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (tzv. Arbitrážní 

konvence; 90/436/EHS), Směrnice Rady 77/799/EHS  ze dne 19. prosince 1977 

o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých 

daní a Směrnice rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci 

při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření80. 

2.3 Mezinárodní smlouvy týkající se přímých daní 

Vnitrostátní úpravy k zamezení dvojího zdanění, jako např. v českém právním 

řádu § 38f zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemohou tohoto záměru 

docílit samy o sobě, ale jediným prostředkem je uzavření dvou nebo 

vícestranných smluv81. V mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího 

zdanění se pak smluvní státy zavazují ve smlouvou předvídaných situacích 

nepožadovat platbu daně od osoby, která je jinak v tomto státě podle 

vnitrostátních předpisů subjektem zdanění, čímž mezinárodní smlouva fakticky 

zasahuje do národní daňové úpravy a upravuje ji. Proto je ve většině případů 

nutné jejich ratifikace podle ústavních pravidel daného státu. V platnost vstupuje 

smlouva po výměně ratifikačních listin a její publikací jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních smluv, která však existuje od roku 

2000 a do té doby docházelo k promulgaci ve Sbírce zákonů. K uzavření 

smlouvy mezi vyspělými zeměmi je možné využít modelové smlouvy OECD 

nebo Organizace spojených národů, která je uzavírána především s rozvojovými 

zeměmi82. 

Pokud jde o multilaterální smlouvy, tak i Česká republika je vázána 

multilaterálními smlouvami, a to konkrétně dvěma uzavřenými s bývalými 

zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci, a to konkrétně Smlouvou 

o zamezení dvojího zdanění právnických osob83, vztahující se na PO se sídlem 

v některém ze signatářských států, a Smlouvou o zamezení dvojího zdanění 

                                                 
80 Ibid. s. 129-130. 
81 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 282. 
82 Ibid. s. 284. 
83 Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb., 

podepsaná ČSSR, Bulharskem, Maďarskem, Mongolskem, NDR, Polskem, Rumunskem 

a SSSR ze dne 21. února 1979. 
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fyzických osob84 postihující příjmy a majetek FO s trvalým bydlištěm v těchto 

zemích. Tyto smlouvy jsou prakticky obsoletní, jelikož s většinou z těchto států 

byly po rozpadu Sovětského svazu uzavřeny smlouvy bilaterální85. V roce 2002 

byl navržen tzv. model evropské smlouvy o zamezení dvojího zdanění (EU 

Model Tax Covention), který vycházel z výše zmiňovaného modelu OECD, 

jehož záměrem bylo nahradit dosud uzavřené bilaterální smlouvy mezi 

členskými státy EU jednou vícestrannou smlouvou. 

Pro účely této práce je vhodné zmínit, že Smlouva mezi Československou 

socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího 

zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 19. prosince 1980 

v Praze a Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 

a z majetku byla podepsána v Praze dne 14. ledna 1993 a jsou od té doby beze 

změn platné a mezi státy účinné. A podle § 38f odst. 1 je tedy nutné při vyloučení 

dvojího zdanění příjmů ze zahraničí postupovat podle ustanovení těchto smluv. 

Přitom je nutné z důvodu absence výkladových ustanovení v českém právním 

řádu postupovat podle pravidel výkladu mezinárodních smluv uvedených 

v čl. 31-33 Vídeňské úmluvy o smluvním právu a zároveň dbát definic pojmů, 

jako např. daňový rezident, vymezených v každé jednotlivé smlouvě86. 

                                                 
84 Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb., 

podepsaná ČSSR, Bulharskem, Maďarskem, Mongolskem, NDR, Polskem, Rumunskem, 

a SSSR ze dne 18. ledna 1979. 
85 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 283. 
86 Ibid. s. 285. 
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3 Daňový systém České republiky 

Následující kapitoly se budou po obecných poznatcích uvedených 

v předcházejícím textu již zabývat konkrétními daňovými systémy 

porovnávaných zemí. Nejprve rozebíraným bude daňový systém České 

republiky, který je obsahem této kapitoly. 

Pro kontext a zařazení DPFO je zde uvedena úplná daňová soustava 

v současnosti platná v České republice. Daně tvořící daňovou soustavu České 

republiky jako soubor konkrétních daňových zákonů upravujících jednotlivé 

daně87 jsou společně s označením příslušných zákonů přehledně uvedeny na 

Obr. 5. 

Obr. 5 Daňová soustava České republiky 

 

Zdroj: ŠIROKÝ88, grafická úprava autorky. 

Z tohoto přehledu lze shrnout, že je tvořena dvěma hlavními subsystémy, 

a to daněmi přímými, do kterých řadíme daně z příjmů (DPFO a DPPO) a daně 

                                                 
87 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 164. 
88 ŠIROKÝ, Jan. 2016. op. cit., s. 129 (desky přebalu knihy). 
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z majetku, tj. daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční. 

A dále subsystémem nepřímých daní (spotřebních), které se dále vnitřně dělí na 

daně všeobecné (DPH) a daně selektivní, kterými jsou spotřební daně – daň 

z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň 

z tabákových výrobků, a energetické daně – daň ze zemního plynu a některých 

dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny. 

Do konce roku 2013 v daňovém systému ČR existovaly ještě mezi daněmi 

majetkovými – daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, které 

byly upraveny zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „DDDP“). 

S účinností od 1. ledna 2014 byl však tento zákon zákonným opatřením Senátu 

č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jako „zoS. č. 344/2013 

Sb.“), a s ním i tyto tři převodní daně zrušeny. Důvodem byla skutečnost, že 

podle údajů daňové správy byl výnos těchto daní velmi nízký a tím pádem její 

výběr neekonomický. Tímto zákonným opatřením Senátu byl se stejnou 

účinností příjem z dědictví nebo darování přesunut do zákona o daních z příjmů, 

konkrétně do § 4a, který nyní upravuje osvobození bezúplatných příjmů, a to 

bezúplatný příjem nabytý z titulu dědictví nebo odkazu do jeho § 4a písm. a), 

a příjem z titulu darování v obdobném rozsahu jako tomu bylo v DDDP je pak 

zařazen do § 4a písm. c) a § 10 odst. 3 písm. c); čímž se tyto původně samostatné 

daně staly příjmy podléhajícími dani z příjmů. Poslední ze zrušených daní, daň 

z převodu nemovitostí, byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, která je 

upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí. 

Z procesního hlediska je při daňové správě stěžejním předpisem zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „DŘ“). Ten 

nabyl účinnost 1. ledna 2011 a nahradil do té doby účinný zákon č. 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ve svém 

§ 262 výslovně vyloučil použitelnost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. V oblasti soudnictví se však zákon č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, použije i pro daňovou oblast. 
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3.1 Současná úprava daně z příjmu fyzických osob 

v České republice 

Pro daně z příjmů je zásadním právním předpisem zákon ČNR č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „DPříj“), kterým byla 

do právního řádu České republiky dne 1. ledna 1993 zavedena, jak daň z příjmů 

fyzických osob, tak daň z příjmů právnických osob.  Tento zákon zavedl daň 

z příjmu vztahující se k celkovému příjmu FO a tím sjednotil do té doby 

roztříštěnou úpravu daní z příjmu, kterých existovalo několik, přičemž každá 

z nich se týkala jiného druhu příjmu, viz Tab. 1 v této práci. 

Zákon o daních z příjmů, který zapracovává také příslušné předpisy Evropské 

unie89, jak stanoví v § 1, je členěn do sedmi částí: 

 část první – daň z příjmů fyzických osob (§ 2 – § 16b) upravuje 

poplatníky DPFO, její předmět, osvobození od daně, osvobození 

bezúplatných příjmů, základ daně a daňovou ztrátu, daň stanovenou 

paušální částkou, daňovou evidenci, nezdanitelnou část základu daně, 

daňovou sazbu, solidární zvýšení a zdaňovací období, 

 část druhá – daň z příjmů právnických osob (§ 17 – § 21a) upravuje 

obdobné náležitosti jako v předcházející části, ale tentokrát pro účely 

DPPO, 

 část třetí – společná ustanovení (§ 21b – § 38f) vymezuje určité pojmy 

užívané v zákoně a jeho vztah k jiným předpisům a dále zdroj příjmů, 

základ daně, společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, 

výměně podílů, fúzi a rozdělení, výdaje (náklady) vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, odpisy hmotného majetku, položky 

odpočitatelné od základu daně, slevy na dani, zvláštní sazbu daně pro 

určité poplatníky, zálohy, minimální výši daně, plátce daně, výběr daně 

srážkou, zajištění daně a vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, 

                                                 
89 Zapracované směrnice do zákona o dani z příjmů jsou uvedeny v kapitole 

2.2 Harmonizace přímých daní v Evropské unii. 
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 část čtvrtá – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 

(§ 38g –  § 38ze) stanovuje podmínky pro podávání daňového přiznání, 

zálohy na dani, povinnosti plátců, nezdanitelné částky, slevy na dani 

a daňové zvýhodnění, daňovou ztrátu, rozhodnutí o přiznání osvobození 

příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje, 

závazné posouzení způsobu vytvoření ceny sjednávané mezi spojenými 

osobami, pokutu, penále a oznámení o osvobozených příjmech, 

 část pátá – registrace (§ 39 – § 39b) upravuje registrační povinnost pro 

poplatníka DPFO, DPPO a plátce daně, 

 část šestá – pravomoci vlády a ministerstva financí (§ 39p – § 39q) 

určuje podmínky zmocnění pro vládu ČR při vyhlášeném stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu v daňové oblasti a pro Ministerstvo financí 

ve vztahu k zahraničí, 

 část sedmá – přechodná a závěrečná ustanovení (§ 40 – § 42). 

Na závěr jsou v zákoně uvedeny také tři přílohy, a to Příloha 1: Třídění 

hmotného majetku do odpisových skupin, Příloha 2: Postup při přechodu 

z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob 

a Příloha 3: Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

z hlediska daně z příjmů fyzických osob. 

Pro utváření právní úpravy DPFO jsou také důležitá rozhodnutí Ústavního soudu 

(dále jako „ÚS“). ÚS během své činnosti jako negativní zákonodárce vydal již 

několik nálezů, kterými došlo ke zrušení ustanovení zákona o daních z příjmu. 

Za zmínku stojí nález sp. zn. Pl. ÚS 17/99 ze dne 1. prosince 1999 zabývající se 

úpravou nakládání s majetkem členů družstva při jeho transformaci, nález 

sp. zn. Pl. ÚS 33/01 ze dne 12. března 2002 týkající se retroaktivity povinnosti 

poplatníka daně z příjmů doložit rozdíly cen, nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ze dne 

19. dubna 2011 o retroaktivním snížení a zdanění státní podpory, nález sp. zn. 

Pl. ÚS 9/08 ze dne 12. července 2011 rozebírající retroaktivitu při stanovení 

daňové povinnosti a ochranu důvěry daňového poplatníka v právo, nález sp. zn. 

Pl.ÚS 31/13 ze dne 10. července 2014 týkající se slevy na dani pro pracující 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-17-99
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-33-01_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-53-10_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-53-10_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-9-08_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-9-08_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-31-13_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-31-13_1
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důchodce nebo nález sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ze dne 28. června 2016 

o protiústavnosti zdanění důchodů vysokopříjmových pracujících důchodců. 

Jak již bylo uvedeno výše v kapitole 1.4 Konstrukční prvky daní, u každé daně 

jsou naplněny určité obligatorní, popř. fakultativní náležitosti. Tyto znaky pro 

konstrukci DPFO v českém právním řádě jsou blíže rozebrány v následujících 

podkapitolách. 

3.1.1 Subjekty daně z příjmu fyzických osob 

Poplatníky DPFO upravuje § 2 DPříj, který stanoví, že jimi jsou fyzické osoby. 

Ty přitom můžeme rozlišovat z hlediska teritoriálního rozsahu daňové 

povinnosti na daňové rezidenty České republiky (§ 2 odst. 2) a nerezidenty 

(§ 2 odst. 3), což jsou pojmy, které byly zavedeny zoS. č. 344/2013 Sb. DPříj 

však konkrétněji stanovuje, kdo je daňovým rezidentem ČR, resp. nerezidentem. 

Rezidenství souvisí se skutečností, zda má FO na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Je-li tomu tak, je pak osoba považována 

za daňového rezidenta ČR a její celosvětové příjmy, tedy i ty ze zahraničí, zde 

podléhají zdanění. 

Bydliště na území ČR ovšem není adresa trvalého pobytu zapsaná v občanském 

průkazu90, nýbrž „místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze 

usuzovat na jeho úmysl trvale se zde zdržovat“. K zákonnému znění pak 

Generální finanční ředitelství (dále jako „GFŘ“) ve svém pokynu D-22 dodává, 

že se stálým bytem „rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle 

jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat 

jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho 

užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém 

bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, 

tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván 

v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou činnost, zaměstnání 

apod.)“91. K problematice bydliště poplatníka se vyjádřil i Nejvyšší správní soud 

                                                 
90 PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6, s. 29. 
91 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-15_1
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf
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(dále jako „NSS“), který ve svém rozhodnutí ze dne 13. listopadu 2014, sp. zn. 

7Afs 120/2014, zkoumal „stálost“ a „úmysl trvale se zdržovat“. Podle NSS se 

bydlištěm „dle § 2 odst. 4 zákona o daních z příjmů rozumí stálý byt, který může 

daňový subjekt neustále (nepřetržitě) využívat (nikoliv jen příležitostně pro účely 

krátkodobého pobytu)“. Pokud však FO má stálé byty s úmyslem se v nich 

zdržovat ve více státech (např. občan Slovenské republiky, který má pronajatý 

byt v ČR, kde pracuje, a zároveň na Slovensku), je pro stanovení daňové 

rezidence určující, ve kterém z těchto států má středisko svých životních 

zájmů92. 

To, zda se osoba obvykle zdržuje na území České republiky, se posuzuje podle 

toho, jestli zde pobývala alespoň 183 dní (souvisle nebo v několika obdobích) 

za kalendářní rok, tj. dvanáct po sobě následujících kalendářních měsíců začínaje 

od měsíce ledna, přičemž se do délky pobytu počítá každý započatý den na 

českém území včetně víkendových dní, svátků, prázdnin, dovolených atp.93 

Obvyklý pobyt však nepředstavuje formálněprávní stav, ale jedná se o faktický 

pobyt94, a pro účely DPříj není v tomto případě podstatná oprávněnost pobytu 

osoby v souladu s jinými právními předpisy95;96. 

Daňové nerezidenty vymezuje DPříj negativně jako poplatníky, kteří nejsou 

daňovými rezidenty, a pak jimi jsou dále osoby, které se na území České 

republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, tzn. i déle než 183 dní, 

nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouva. Je zřejmé, že mohou nastat 

                                                 
pozdějších předpisů. In: financnisprava.cz [online]. 6. 2. 2015 [cit. 2016-12-08]. Dostupné 

z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf. 
92 FINANČNÍ SPRÁVA. Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016. In: financnisprava.cz 

[online] 20. 1. 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/aktualni-

dotazy-a-odpovedi-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-7032#4. 
93 PELC, Vladimír. op. cit., s. 29. 
94 Velmi kontroverzně jsou vnímány kroky mediálně známých lidí s vysokými příjmy 

(např. vrcholových sportovců), kteří se změnou svého bydliště (trvalého pobytu) do států 

s nižšími daňovými sazbami pro daň z příjmů stávají daňovými rezidenty tohoto státu, 

resp. daňovými nerezidenty v ČR, čímž daňová povinnost DPFO dopadá jen na jejich příjmy ze 

zdrojů v tuzemsku a nikoli na celosvětové příjmy. I na ty, by se přesto vztahovala možnost stát 

se daňovým rezidentem ČR, pokud by zde pobývali alespoň 183 dní v kalendářním roce nebo 

by zde měli stálý byt s úmyslem se v něm trvale zdržovat. Toto je na správci daně, aby prokázal, 

že je osoba daňovým rezidentem ČR. 
95 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem 15 Ca 29/2002. 
96 PELC, Vladimír. op. cit., s. 29. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0120_7Afs_1400068_20141211145201_prevedeno.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-7032#4
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-7032#4
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-7032#4
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případy, kdy poplatník bude zároveň daňovým rezidentem ČR a také jiného 

státu, v obou tedy bude mít neomezenou daňovou povinnost. Tyto situace jsou 

řešeny mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které stanovují 

předpoklady, kdy je osoba daňovým rezidentem jednoho nebo druhého 

smluvního státu, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3 Mezinárodní smlouvy 

týkající se přímých daní. 

O poplatníky DPFO se bude jednat i jsou-li to podnikatelé – fyzické osoby 

zapsané do obchodního rejstříku, a fyzické osoby jako osobně ručící společníci 

obchodních společností, tedy společníci veřejných obchodních společností 

a komplementáři v komanditních společnostech97. Také zaměstnavatel (fyzická 

nebo právnická osoba), která vyplácí FO příjem ze závislé činnosti nebo 

funkčních požitků, tj. plátce daně, je označován za subjekt DPFO. 

3.1.2 Předmět daně z příjmu fyzických osob 

Jak už samotný název daně napovídá, předmětem (objektem) daně z příjmů 

fyzických osob je příjem, a to v tomto případě příjem fyzických osob. Příjem 

jako takový ovšem není v zákoně o daních z příjmů nijak definován, obecně jej 

lze však vymezit „jako přijaté plnění v podobě peněžní, nepeněžní, 

popř. i formou pekuniárně ocenitelné výhody, které je zákonem vymezeno jako 

daňověprávní skutečnost, přičemž společnou charakteristikou takových příjmů 

(daňověprávních skutečností) je, že jsou objektem daně“98. Krajský soud v Plzni 

ve svém rozsudku vydaném pod sp. zn. 30 Ca 225/98 pak uvedl, že předmětem 

DPFO „jsou veškeré příjmy fyzických osob (§ 3) s výjimkou příjmů zákonem ze 

zdanění výslovně vyjmutých, příjmů od daně zákonem osvobozených a příjmů 

nezdanitelných do základu daně“. 

§ 3 DPříj poskytuje taxativní výčet forem příjmů, které jsou předmětem DPFO, 

společně s odkazem na paragrafy, kde jsou tyto dále konkretizovány; jsou jimi: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

                                                 
97 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 194. 
98 PELC, Vladimír. op. cit., s. 34. 
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c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

d) příjmy z nájmu (§ 9), 

e) ostatní příjmy (§ 10). 

Poslední kategorie „ostatní příjmy“ je zbytkovou klauzulí, do které lze zařadit 

takové příjmy, které nebylo možné subsumovat pod žádnou z předcházejících 

kategorií uvedených v § 6 - 9 DPříj99. 

Podle § 3 odst. 2 DPříj je předmětem DPFO příjem peněžní i nepeněžní dosažený 

i směnou. Pravidla pro ocenění nepeněžních příjmů jsou stanovena v odst. 3 

téhož paragrafu a není-li stanoveno v tomto zákoně jinak, jsou oceňovány podle 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Příjmem je především hrubá 

mzda nebo plat, odměny, tržby z podnikání nebo pronájmu, dar, ale i směna věcí, 

práv i jiných majetkových hodnot a služeb, tedy jako kdyby šlo o případ 

současného nákupu a prodeje100. NSS v textu rozsudku sp. zn. 2 Afs 42/2005 

dále stanovil, že se jedná o „zvýšení majetku daňového poplatníka. Musí se 

přitom jednat o příjem skutečný, a nikoliv toliko zdánlivý. To znamená, že se toto 

zvýšení majetku musí v právní sféře daňového poplatníka reálně projevit, a to 

tak, aby bylo pro poplatníka skutečně využitelné“, tzn. o příjem poplatníka, nikoli 

o nárok na takový příjem101. 

Kromě pozitivního vymezení předmětu DPFO, nalezneme v zákoně o daních 

z příjmu i taxativní výčet příjmů, které nejsou předmětem daně, tj. nejedná se 

o „zvýšení majetku“, a nevstupují proto do základu daně102. Takové ustanovení 

společné pro všechny předměty DPFO nalezneme v § 3 odst. 4 a pak 

v paragrafech upravujících jednotlivé druhy předmětů, např. § 6 odst. 7, § 6 odst. 

11 či § 7 odst. 10 DPříj. 

Od vynětí příjmů z předmětu DPFO uvedeném v předcházejícím odstavci je 

nutné odlišovat osvobození od daně. Příjmy uvedené zejména v § 4 a 4a DPříj 

předmětem daně jsou a dani by jinak podléhaly, ale zákon o nich stanoví, že od 

                                                 
99 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 194, 196. 
100 PELC, Vladimír. op. cit., s. 37. 
101 Též např. Krajský soud v Ústí nad Labem sp. zn. 15 Ca 126/2001. 
102 PELC, Vladimír. op. cit., s. 36. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0042_2Afs_0500136A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0042_2Afs_0500136A_prevedeno.pdf
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úhrady daně jsou osvobozeny. Skutečnost, že jsou předmětem daně z příjmů, 

i když osvobozeným, také značí, že nemohou být zdaňovány ani jiným typem 

daně, jelikož předmětem DPFO a tím jsou vyloučeny z působení jakékoli jiné 

právní normy103. Výčet příjmů osvobozených od daně lze dále nalézt 

v paragrafech upravující jednotlivé předměty DPFO, tedy v § 6 odst. 9 a § 10 

odst. 3 DPříj. Osvobození příjmu je v některých případech vázáno na splnění 

určitých požadavků, jako časový test (např. u příjmů z prodeje nemovitostí104), 

musí se jednat o částku do určité výše nebo jiné podmínky, které stanoví 

zákon105. 

Rozdělení příjmů jako předmětu DPFO je důležité, jelikož se s tím pojí další 

odlišnosti, jak s nimi bude daňově nakládáno, např. při stanovení základu daně, 

uplatnění daňových výdajů, způsobu vybírání daně apod.106 

3.1.3 Základ daně z příjmu fyzických osob 

Pro stanovení daňové povinnosti je však nutné nejprve určit výši základu, resp. 

základů daně. Základ daně je upraven v § 5 DPříj a je vymezen jako „částka, 

o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení“. Je samozřejmě 

možné, aby poplatník za zdaňovací období, kterým je  u DPFO kalendářní 

rok107, získal příjmů více. Pak by základem daně byl součet těchto dílčích 

základů daně vypočtený pro jednotlivé příjmy. Některé příjmy však tvoří 

samostatný základ daně, na který se aplikuje příslušná zvláštní sazba daně, 

a proto se společně s příjmy od daně osvobozenými do základu DPFO 

nezahrnují108. 

Výdaje se od dosaženého příjmu odpočítávají podle toho, o jaký příjem se jedná, 

přičemž zásadně jde o výdaje prokazatelně vynaložené. V některých případech 

                                                 
103 Ibid. s. 64. 
104 Důvodem pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí, které prodávající nabyli alespoň 

pět let před jejich prodejem, je fakt, že „se ve skutečnosti nejedná o příjem ve smyslu přírůstku 

majetku daňového subjektu, nýbrž toliko o transformaci vlastnictví věci (nemovitosti) v její 

peněžitý ekvivalent“ viz rozsudek NSS sp. zn. 2 Afs 70/2007. 
105 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 198. 
106 PELC, Vladimír. op. cit., s. 37. 
107 Viz § 16b DPříj. 
108 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 198. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0070_2Afs_0700055A_prevedeno.pdf
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však lze jako výdaj uplatnit paušální částku stanovenou zákonem o daních 

z příjmů nebo nelze uplatnit výdaje žádné109;110. Pokud však zaevidované výdaje 

v účetnictví, daňové evidenci nebo v záznamech o příjmech a výdajích 

přesáhnou příjmy uvedené v § 7 a 9, jedná se o ztrátu a ta může být jako daňová 

ztráta uplatněna podle § 34 DPříj ke snížení úhrnu dílčích základů, o tom blíže 

dále. 

Výsledný základ daně, který se skládá z dílčích základů daně (existuje-li více 

druhů příjmů vymezených v § 6 - 10 DPříj), lze nazvat obecným základem 

daně111 a je zdaňován obecnou sazbou DPFO. Zatímco samostatné (zvláštní) 

základy daně stojí mimo obecný základ daně, tj. nejsou jeho součástí a jsou 

zdaňovány zvláštní sazbou daně. Také možnost uplatnění výdajů jako daňových 

u příjmů tvořících samostatný základ daně se týká pouze výdajů na dosažení 

zdanitelných příjmů (viz § 10 odst. 4 DPříj), nikoli na dosažení, zajištění 

a udržení zdanitelných příjmů112. 

Jednotlivými dílčími základy jsou113: 

a) dílčím základem u příjmů ze závislé činnosti jsou příjmy uvedené 

v § 6 DPříj zvýšené o částku odváděnou na sociálním zabezpečení 

a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, kterou je povinen platit 

zaměstnavatel (tj. 25 % na sociální zabezpečení a 9 % na zdravotní 

pojištění). Jedná se tedy o celkové náklady na zaměstnance, 

tzn. superhrubou mzdu, která byla zavedena v roce 2008. 

Samostatným základem daně je příjem nepřevyšující 5 000 Kč za měsíc 

ze závislé činnosti hrazený zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm 

na území ČR anebo od zahraničních plátců daně a zaměstnanec u nich 

nemá podepsané prohlášení k dani.  

                                                 
109 Současná právní úprava neumožňuje odečíst výdaje od příjmů ze závislé činnosti, ačkoliv 

ta je také spojena s určitými výdaji spojenými s dosažením, zajištěním a udržením těchto příjmů, 

např. výdaje na dopravu.  
110 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 198-199. 
111 PELC, Vladimír. op. cit., s. 126. 
112 Ibid. s. 127. 
113 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 199-200. 
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b) dílčím základem u příjmů ze samostatné činnosti jsou příjmy uvedené 

v § 7 zákona o daních z příjmů snížené o výdaje na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Neuplatní-li poplatník prokazatelné výdaje, může 

od svých příjmů odečíst výdaje vyjádřené paušální částkou ve výši 

80 %, 60 %, 30 % nebo 40 % stanovenou v § 7 odst. 7 písm. a) až d) 

DPříj v závislosti na druhu vykonávané činnosti. Výjimkou je případ 

uvedený v § 12 odst. 1, ve kterém paušál užít nelze. 

Kromě tohoto postupu existuje podle § 7a DPříj možnost pro osoby 

samostatně výdělečně činné, kterým, kromě příjmů podle § 6, příjmů 

od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně, 

plynou příjmy pouze podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a § 8 odst. 1 písm. 

g) DPříj a roční výše těchto příjmů v bezprostředně předcházejících 

třech zdaňovacích obdobích nepřesáhla hodnotu 5 mil. Kč a tuto svou 

podnikatelskou činnost provozuje bez spolupracujících osob 

(s výjimkou druhého z manželů), požádat nejpozději do 31.  ledna 

správce daně, aby mu stanovil daňovou povinnost paušální částkou. 

Samostatným základem daně pak jsou příjmy autorů za autorské 

příspěvky v částce nepřevyšující 10 000 Kč včetně, přičemž se úhrady 

od různých plátců za jeden měsíc nesčítají114.  

c) dílčím základem u příjmů z kapitálového majetku jsou příjmy 

uvedené v § 8 DPříj, přičemž se jedná o příjmy z jejich držby. Příjmy 

z jejich prodeje se pak zdaňují v rámci ostatních příjmů. 

Plynou-li ze zdrojů na území České republiky, tak ve většině případů 

tvoří samostatný základ daně, pouze pokud plynou ze zdrojů 

v zahraničí, stávají se dílčím základem daně. 

d) dílčím základem u příjmů z pronájmu nemovitostí jsou příjmy 

uvedené v § 9 DPříj, tj. příjmy z nájmu nemovitých věcí, bytů a nájmu 

movitých věcí, a to pokud se nejedná o příležitostný nájem těchto věcí, 

snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

                                                 
114 PELC, Vladimír. op. cit., s. 225. 
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které nejsou-li uplatněny prokazatelným způsobem, lze uplatnit paušál 

ve výši 30 % z příjmů, avšak nejvýše do částky 300 000 Kč. 

e) dílčím základem u ostatních příjmů jsou příjmy uvedené v § 10 DPříj. 

Spadají sem všechny zdanitelné příjmy, kterými dochází ke zvýšení 

majetku poplatníka, ale nelze je podřadit pod předcházející kategorie 

ani nejsou zdaňovány srážkou u zdroje. 

Tyto příjmy lze snížit o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, přičemž paušální výdaje lze uplatnit pouze v případě 

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství v odpovídající výši 

stanovenou v § 7 odst. 7 písm. a) DPříj, tj. 80 %.  

3.1.4 Nezdanitelná část základu daně z příjmu fyzických osob 

Určitá část základu daně může být při splnění zákonných podmínek a při 

uplatnění poplatníkem ze základu daně vyjmuta, a tím ze zdanění vyloučena. 

Jelikož jde o plnění vynaložená poplatníkem, nejsou tyto částky ze základu daně 

vyjmuty jako příjmy, ale jako výdaje115. Přestože tyto výdaje nemají souvislost 

se zdanitelnými příjmy, nejedná se tedy o výdaje na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů podle § 24 DPříj, a nejde ani o daňové výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení zdanitelného příjmu podle § 10 odst. 4 DPříj, dává 

zákonodárce možnost tyto specifické výdaje ze základu daně vyloučit, 

tj. fakticky ho snížit. Výdaje tvořící nezdanitelnou část základu daně jsou 

taxativně uvedeny v § 15 DPříj a obecně se jedná o: 

 bezúplatná plnění poskytnutá uvedeným příjemcům a na určité účely, 

 úroky z uvedených druhů úvěrů k financování bytových potřeb, 

 pojistné na penzijní připojištění, pojištění nebo doplňkové penzijní 

spoření, 

 pojistné na soukromé životní pojištění, 

 členské odborové příspěvky, 

                                                 
115 PELC, Vladimír. op. cit., s. 328. 
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 příspěvek na úhradu zkoušek k ověření výsledků dalšího vzdělávání. 

Pro odečtení těchto výdajů od základu daně jsou stanoveny zákonné limity, 

jejichž výši pro jednotlivé druhy výdajů uvádí tabulka Tab. 2. 

Tab. 2 Limity nezdanitelných částí základu daně v ČR pro rok 2017 

Nezdanitelná část 

základu daně 

Minimální limit Maximální limit 

Bezúplatná plnění 2 % ze základu daně 

anebo 1 000 Kč 

15 % ze základu daně 

Úroky z úvěrů - 300 000 Kč (při placení úroků celý 

rok, jinak 1/12 za každý měsíc) 

Penzijní připojištění, 

pojištění a doplňkové 

penzijní spoření 

- 24 000 Kč 

Životní pojištění - 24 000 Kč 

Příspěvky odborům - 1,5 % zdanitelných příjmů, 

max. 3 000 Kč 

Úhrada zkoušek - 10 000 Kč 

13 000 Kč (zdravotní postižení) 

15 000 Kč (těžší zdravotní postižení) 

Zdroj: DPříj, grafické zpracování autorky. 

3.1.5 Položky odčitatelné od základu daně z příjmu fyzických 

osob 

Dalšímu snížení základu daně dochází v případě, že poplatník uplatní některou 

z odčitatelných položek upravených v § 34 DPříj: 

 daňovou ztrátu, tj. převyšují-li výdaje (náklady) upravené podle 

§ 23 DPříj příjmy upravené podle § 2 DPříj, lze uplatnit až v pěti 

zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které 

byla vyměřena, a 

 výdaje vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje (při splnění 

zákonných podmínek lze odečíst až 100 % vynaložené částky) nebo na 

podporu odborného vzdělávání. 

Z podstaty se bude redukce základu daně uplatněním položky odčitatelné od 

základu daně týkat podnikatelů a smyslem této možnosti je tedy stimulace 
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podnikatelských aktivit116. Uplatnění odčitatelné položky je právem a záleží 

zcela na úvaze daňového subjektu, zda a v jaké výši ji uplatní, a správce daně 

tuto vůli nemůže nahrazovat ani měnit117. 

Po odečtení nezdanitelné části základu daně a odčitatelných položek 

(tzv. odpočtů) a zaokrouhlení takto upraveného základu daně na celá sta Kč dolů 

lze již přikročit k samotnému výpočtu daně. 

3.1.6 Sazba daně z příjmu fyzických osob 

Do roku 2007 uplatňované progresivní zdanění, které se před svým zrušením 

pohybovalo na úrovni 12 % pro dolní sazbu a 32 % pro horní sazbu, nahradilo 

v roce 2008 zdanění příjmů fyzických osob lineární daňovou sazbou ve výši 

15 %, která se podle § 16 DPříj uplatňuje v této výši až doposud. S touto změnou 

souviselo zavedení tzv. superhrubé mzdy, jako výchozí částky pro určení 

základu daně z příjmů ze závislé činnosti. 

Kromě výše uvedené sazby daně § 36 DPříj dále stanoví zvláštní sazbu daně pro 

zdanění samostatných základů daně. Příjmy zde uvedené představují taxativní 

výčet a jiné sem zařadit nelze118. 

Novinkou roku 2013 je pak zavedení solidárního zvýšení daně upraveného 

v § 16a DPříj. Důvodem pro tento krok bylo zajištění vyšších příjmů zejména 

státního rozpočtu v letech 2013 – 2015119. Důvodová zpráva dále uvádí, že se 

solidární zvýšení daně bude v daném období týkat zhruba 1,7 % poplatníků, tedy 

cca 80 000 osob, přičemž bude v prvním roce zavedení znamenat zvýšení 

veřejných rozpočtů o 1,5 mld. Kč. Ačkoli zákon č. 500/2012 Sb., o změně 

daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků 

veřejných rozpočtů, který tento institut do zákona o daních z příjmů s účinností 

od 1. ledna 2013 doplnil, taktéž předpokládal jeho dočasnost, tj. stanovil jeho 

zrušení s účinností od 1. ledna 2016, zůstal tento institut v zákoně i pro rok 2017 

zachován. 

                                                 
116 Rozsudek NSS ze dne 13. července 2007, sp. zn.  2 Afs 30/2004.  
117 Usnesení ÚS ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. II. ÚS 166/01.  
118 PELC, Vladimír. op. cit., s. 1006. 
119 Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších 

zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0033_8Afs_0600072A_prevedeno.pdf
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-166-01
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Solidární zvýšení daně se vypočítává jako 7 % z kladného rozdílu mezi součtem 

příjmů podle § 6 a § 7 DPříj (příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu ani 

ostatní příjmy tedy placení solidární daně nepodléhají) a 48násobku průměrné 

mzdy podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Rozhodná průměrná 

mzda pro rok 2017 činí 28 232 Kč, a proto se solidární daň bude týkat příjmů 

převyšujících částku 48 × 28 232 Kč, tj. 1 355 136 Kč ročně120. 

Ani 15% částka ze základu daně (případně zvýšená o solidární daň) však nemusí 

být výslednou daňovou povinností poplatníka, jelikož ji lze dále snížit o slevy 

na dani uvedené v § 35 DPříj121. 

3.1.7 Slevy na dani z příjmu fyzických osob a daňová 

zvýhodnění 

Sleva na dani je nominálně případně procentuálně vyjádřená částka, o kterou si 

poplatník může snížit svou daňovou povinnost. Dochází tedy ke snížení samotné 

daně, nikoli ke snížení daňového základu, což ve výsledku vede k většímu efektu 

na výsledné daňové zatížení poplatníka122.  

Slevy na dani je možné uplatnit pouze na daň vypočtenou z obecného základu 

daně, daně ze samostatných základů daně se tedy netýká, a představují výhodu 

pro určité daňové subjekty, např. kvůli jejich zdravotní situaci. Lze je rozdělit na 

dvě skupiny, daňové slevy, které se týkají všech poplatníků (§ 35ba a § 35bb 

DPříj), a ty, které se uplatní u osob samostatně výdělečně činných (§ 35, § 35a 

a § 35b DPříj). Zákon u jednotlivých druhů slev na dani stanovuje konkrétní 

částku, o kterou bude daňová povinnost snížena, ty jsou shrnuty v Tab. 3. 

Tab. 3 Slevy na dani z příjmu fyzických osob v ČR v roce 2017 

Sleva Roční Měsíční 

Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč 

Na druhého z manželů123 24 840 Kč 2 070 Kč 

Na druhého z manželů bez příjmů123 - držitele ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč 

Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč 210 Kč 

Invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč 420 Kč 

                                                 
120 Nařízením vlády č. 343/2017 Sb. je s účinností od 1. ledna 2018 stanovena průměrná 

mzda ve výši 29 979 Kč, tzn. pro solidární zvýšení daně bude rozhodná částka 1 438 992 Kč. 
121 PELC, Vladimír. op. cit., s. 362. 
122 Ibid. s. 922. 
123 Tzn. bez příjmu přesahujícího částku 68 000 Kč za zdaňovací období. 
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Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

Student 4 020 Kč 335 Kč 

Za umístění dítěte do 11 000 Kč/dítě --- 

Na evidenci tržeb 5 000 Kč --- 

Zdroj: DPříj, grafické zpracování autorky. 

K dalšímu snížení výsledné daně dochází při uplatnění daňového 

zvýhodnění podle § 35c DPříj na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve 

společně hospodařící domácnosti124, pokud ale vyživuje dítě ve 

společné domácnosti více poplatníků, uplatní ho pouze jeden z nich. K uplatnění 

tohoto daňového zvýhodnění může dojít formou slevy na dani, tj. snížením 

daňové povinnosti, nebo formou daňového bonusu – tato částka bude 

poplatníkovi vyplacena, nebo kombinací obou forem125. Oproti slevě na dani, 

jejíž výše je limitována výší samotné daně, daňové zvýhodnění lze tedy jako 

daňový bonus uplatnit i v případě, že převyšuje daňovou povinnost poplatníka. 

Omezení výše daňového bonusu pak činí nejméně 100 Kč a nejvýše částku 

60 300 Kč ročně. Daňová zvýhodnění pro rok 2017 a jejich výši uvádí Tab. 4. 

Tab. 4 Daňové zvýhodnění pro rok 2017 

 1. dítě 2. dítě 3. a další dítě 

Dítě 13 404 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč 

Dítě – držitel průkazu ZTP/P 26 808 Kč 38 808 Kč 48 408 Kč 

Zdroj: DPříj, grafické zpracování autorky. 

Právě uplatňování slev na dani je podle Finanční správy oblast, ve které 

poplatníci nejčastěji chybují. Jedná se zejména o slevu na druhého z manželů 

a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící 

domácnosti. U těchto dvou položek nejčastěji dochází k nezapočtení některých 

z příjmů druhého manžela126, např. dávek z nemocenského pojištění, a uplatnění 

daňového zvýhodnění na stejné dítě dvěma poplatníky. V roce 2016 dosahoval 

                                                 
124 Charakteristiku vyživovaného dítěte uvádí § 35c odst. 6 DPříj. 
125 PELC, Vladimír. op. cit., s. 984. 
126 Příjmy, které se nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů a také 

v Pokynu GFŘ D-22 (strana 49). 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf
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rozdíl mezi vyměřenou a poplatníky přiznanou částkou u slev na dani na druhého 

z manželů 10 milionů korun, v druhém případě to bylo 17,5 milionů korun.127  

3.1.8 Správa a výběr daně z příjmu fyzických osob 

Správcem DPFO je finanční úřad příslušný podle místa pobytu fyzické osoby. 

Tím je pro tyto účely podle § 13 odst. 1 DŘ místo trvalého pobytu občana České 

republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince. Místo trvalého pobytu 

pak stanoví zákon o evidenci obyvatel, kterým je občanem zvolená adresa 

pobytu v ČR obvykle v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání128. 

Nelze-li místo pobytu zjistit, je za něj považována adresa na území ČR, na které 

se fyzická osoba převážně zdržuje, jinak je místně příslušným správcem daně 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu. 

Jelikož je výběr daní velmi finančně a administrativně nákladný, byly stanoveny 

tzv. administrativní limity, jejichž smyslem je ekonomická efektivnost a snížení 

administrativy jak u správců daně, tak i u poplatníků129. Ustanovení § 38b DPříj 

stanoví minimální výši daně, která se nepředepíše a neplatí, pokud nepřesáhne 

200 Kč, resp. celkové zdanitelné příjmy u fyzické osoby nedosahují vyšší částky 

než 15 000 Kč130.  

O svých příjmech ve zdaňovacím období, které jsou předmětem DPFO (vyjma 

příjmů od daně osvobozených a těch podléhajících zvláštní sazbě daně), daňový 

subjekt informuje správce daně prostřednictvím daňového přiznání, ve kterém si 

taktéž sám svou daňovou povinnost s ohledem na případné odpočty, slevy 

a zvýhodnění vypočte. Okruh subjektů, kteří jsou povinni podat daňové přiznání, 

je vymezen v § 38g DPříj a musí tak zpravidla131 učinit do 3 měsíců po uplynutí 

                                                 
127 FINANČNÍ SPRÁVA. Finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy na dani. 

In: financnisprava.cz [online]. 15. 3. 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné 

z: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-

upozornuje-na-chybne-uplatnovane-slevy-na-dani-8036. 
128 LICHNOVSKÝ, Ondřej et al. Daňový řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2016. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3,s. 80. 
129 PELC, Vladimír. op. cit., s. 1036. 
130 Ze stejného důvodů byla také stanovena minimální výše daňového bonusu, který lze 

uplatnit a je vyplacen, pouze pokud činí alespoň 100 Kč. 
131 Odlišný termín pro podání daňového přiznání platí pro poplatníky, za které daňové 

přiznání podává daňový poradce, musí-li účetní závěrku ověřit auditor nebo správce daně lhůtu 

sám prodloužil. 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-upozornuje-na-chybne-uplatnovane-slevy-na-dani-8036
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-upozornuje-na-chybne-uplatnovane-slevy-na-dani-8036
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zdaňovacího období (§ 136 odst. 1 DŘ), tzn. do 31. března. V případě podání 

daňového přiznání za rok 2017 toto datum však připadá na sobotu, nejzazším 

termínem tedy bude následující pracovní den, tj. 3. duben 2018. 

Poplatník, u kterého poslední daňová povinnost činila více než 30 000 Kč, je 

povinen platit pololetně zálohy na daň ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti, nebo čtvrtletně 25 % poslední známé daňové povinnosti, činila-li 

daňová povinnost více než 150 000 Kč. Povinnost vypočítat, srazit a odvést 

zálohu na daň má jako plátce daně také zaměstnavatel. Ta na základě ustanovení 

§ 38h DPříj činní 15 % z řádně zaokrouhleného základu pro výpočet zálohy, 

popřípadě, má-li poplatník u zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka 

daně z příjmů, dále se snižuje o měsíční slevu na dani podle § 35ba DPříj 

a daňové zvýhodnění podle § 35c DPříj. Pobíral-li zaměstnanec ve zdaňovacím 

období mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo byl postupně zaměstnán 

u více zaměstnavatelů, u kterých podepsal prohlášení k dani a požádal-li o to 

poplatník písemně nejpozději do 15. února, provede poslední zaměstnavatel 

roční zúčtování daně132. Výsledkem je buďto daňový nedoplatek nebo přeplatek. 

Tab. 5 Inkaso DPFO (v tis. Kč) v České republice za rok 2016 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ, 2017133 

V roce 2016 činil výnos DPFO v ČR 112 950 886 tis. Kč, přičemž výnos 

daně ze závislé činnosti byl jeho největší složkou, viz Tab. 5. 

                                                 
132 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr et al. op. cit., s. 205. 
133 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. MONITOR: Druhový rozklikávací rozpočet pro 

příjmy. In: monitor.statnipokladna.cz [online]. 2017 [cit. 2017-10-26]. Dostupné 

z: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/#rozpocet-prijmy-druhovy. 

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/#rozpocet-prijmy-druhovy
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3.2 Typizovaný příklad 

Jelikož je daň ze závislé činnosti nejen v ČR, ale i ve většině států EU, 

nejvýznamnější složku DPFO, zvolila jsem k porovnání daňové zátěže v zemích 

obsažených v této práci právě tuto kategorii. V Tab. 6 je vypočtena daňová 

povinnost poplatníka s třemi úrovněmi příjmu – nízko, průměrně a vysoko 

příjmový, jednou bez rodiny a v druhém případě s dvěma dětmi a manželkou bez 

příjmu převyšujícího 68 000 Kč. 

Tab. 6 Daňové zatížení poplatníka bez rodiny a s rodinou v České republice 

 

Zdroj: DPříj, výpočty autorky134. 

                                                 
134 Pozn. Pro poplatníka s 150 000 Kč/měsíc. Pro pojistné na sociální zabezpečení je 

stanoven maximální vyměřovací základ, který v roce 2017 činí 1 355 136 Kč (pro rok 2018 to 

bude 1 438 992 Kč), po dosažení této částky se pojistné dále neplatí. 

Měsíční hrubá mzda (v Kč) 11 000 29 346   150 000 11 000   29 346   150 000    

Pojistné placené zaměstnavatelem (34 %) 3 740   9 978      51 000   3 740      9 978      51 000       

Základ daně - superhrubá mzda 14 740 39 324   201 000 14 740   39 324   201 000    

Zaokrouhlení základu daně dolů 14 700 39 300   201 000 14 700   39 300   191 700    

Daň (15 %) 2 205   5 895      30 150   2 205      5 895      28 755       

Solidární zvýšení daně (7 %) 0 0 2 595      0 0 2 595         

Daň po solidárním zvýšením 2 205   5 895      32 745   2 205      5 895      31 350       

- sleva na dani na poplatníka 2 070   2 070      2 070      2 070      2 070      2 070         

- sleva na dani na manželku -       -          -          2 070      2 070      2 070         

Daň po slevě 135       3 825      30 675   0 1 755      27 210       

Daňové zvýhodnění -       -          -          2 734      2 734      2 734         

Výsledná daň 135       3 825      30 675   0 0 24 476       

Daňový bonus -       -          -          2 734      979         0

Průměrné zatížení daní z příjmů 1,23% 13,03% 20,45% 16,32%

Sociální a zdravotní pojištění (11 %) 1 210   3 228      16 500   1 210      3 228      16 500       

Celkem odvody ze mzdy 1 345   7 053      47 175   1 524-      2 249      40 976       

Výsledná částka/čistá mzda 9 655   22 293   102 825 12 524   27 097   109 024    

Celkové zatížení mezd 12,23% 24,03% 31,45% 7,66% 27,32%

Poplatník bez rodiny Poplatník s rodinou
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4 Daňový systém Spolkové republiky Německo 

Ve Spolkové republice Německo (dále jako „SRN“) existuje 41 různých daní135, 

ale pouze několik z nich lze považovat za výnosově významné. Hlavními 

daňovými příjmy veřejných rozpočtů je daň z obratu a DPH (Umsatz-, 

Mehrwertsteuer) a daň z příjmu ze závislé činnosti (Lohnsteuer), jak ilustrováno 

na Obr. 6, které dohromady tvoří více než jejich polovinu. 

Obr. 6 Daňová spirála s výnosy jednotlivých daní v SRN v roce 2016  

 

Zdroj: SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen)136, 

překlad autorky. 

Jednotlivé daně lze rozdělit do tří hlavních skupin – daně z příjmů 

(Vermögenszuwachs), daně z majetku (Vermögensbestand) a daně z užívání 

                                                 
135 SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen). 

Steuern von A bis Z.  In: bundesfinanzministerium.de [online]. 4. 9. 2017 [cit. 2017-09-25]. 

Dostupné 

z: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservic

e/2017-09-04-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=15,  s. 28-29. 
136 SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen). 

Steueraufteilung.  In: bundesfinanzministerium.de [online]. 2017 [cit. 2017-09-25]. Dostupné 

z: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Publikationen/Arbeitsblaetter/2017-09-

27-foliensatz-2017-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3, s. 4. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-09-04-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=15
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-09-04-steuern-von-a-z.pdf?__blob=publicationFile&v=15
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Publikationen/Arbeitsblaetter/2017-09-27-foliensatz-2017-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Publikationen/Arbeitsblaetter/2017-09-27-foliensatz-2017-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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majetku (Vemögensverwendung). Zařazení daní do těchto skupin je uvedeno na 

Obr. 7. Dále je lze dělit podle toho, do jakého rozpočtu plyne daňový výnos, a to 

na daně federální (spolkové), daně zemské a daně obecní, přičemž např. DPFO 

je podle čl. 106 odst. 3 ve spojení s čl. 106 odst. 5 a 5a Základního zákona SRN 

(Grundgesetz; dále jako „GG“) jednou z daní, jejíž výnos je sdílený a plyne 

částečně jak do rozpočtu Spolku (42,5 %), tak spolkových zemí (42,5 %) i obcí 

(15,0 %)137. 

Obr. 7 Daňová soustava SRN 

 

Zdroj: KUBE, Hanno138, překlad a grafické zpracování autorky. 

Mezi daněmi, které v současnosti existují v SRN, můžeme najít v našem 

daňovém systému již zrušenou dědickou a darovací daň, nebo třeba daně, které 

náš daňový systém vůbec nezná, jako je církevní daň (Kirchensteuer) a solidární 

příspěvek (Solidaritätszuschlag), které jsou navázané na daně z příjmů. 

Solidární příspěvek, který od roku 1998 činí 5,5 %, je vybírán jako příplatek 

k důchodovým daním (fyzických i právnických osob) a byl zaveden za účelem 

                                                 
137 BLANKART, Charles B. Öffentliche Finanzen in der Demokratie: Eine Einführung in 

die Finanzwissenschaft. 9. zcela přepracované vydání. Mnichov: Vahlen. ISBN 978-3-8006-

5347-8, s. 476. 
138 KUBE, Hanno. Das steuersystem der bundesrepublik deutschland [ppt prezentace]. 

Heidelberg: Právnická fakulta, 2015. 
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financování jednotnosti SRN a k vyrovnání rozdílů mezi západním a východním 

Německem139. Církevní daň se pak odvádí podle příslušnosti k určitému 

církevnímu společenství140 a vyměřovacím základem je opět roční výše daně 

z příjmů141. 

Procesní stránka je v SRN upravena v daňovém řádu (Abgabenordnung, dále 

jako „AO“), který je základním daňovým předpisem vztahujícím se na všechny 

druhy daní, a proto se také někdy označuje jako základní daňový zákon 

(Steuergrundgesetz). Jako tzv. obecné daňové právo a daňové procesní právo 

předepisuje, jak je stanoven základ daně, určeny, vybírány a vymáhány daně 

a upravuje proces mimosoudních opravných prostředků. AO dále obsahuje 

základní hmotněprávní ustanovení týkající se daňového trestního 

a přestupkového práva, obecné prospěšnosti a daňových dlužníků. Zatímco tedy 

jednotlivé daňové zákony (např. EStG) upravují vznik daňové povinnosti a její 

výpočet, AO obsahuje obecná pravidla pro stanovení daně a kdy má být 

zaplacena. 

4.1 Současná úprava daně z příjmu fyzických osob 

ve Spolkové republice Německo 

Úprava DPFO je v SRN obsažena v samostatném zákoně o dani z příjmů 

(Einkommensteuergesetz, dále jen „EStG“), který oproti českému řešení 

obsahuje pouze ustanovení dotýkající se zdanění fyzických osob. Subsidiárně se 

však vztahuje také na zdanění právnických osob, které ale přednostně upravují 

zvláštní předpisy, zejména zákon o korporátní dani (Körperschaftsteuergesetz). 

EStG byl poprvé vyhlášen dne 16. října 1934 s účinností od 25. října 1934 a dne 

8. října 2009 došlo k jeho opětovnému vyhlášení, na jehož podkladě je nadále 

uváděn. 

                                                 
139 BLÜMICH / LINDBERG, Klaus. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 1  marg. č. 1.   
140 Neuvede-li daňový subjekt svou příslušnost k určité církevní společnosti, církevní daň se 

na něj nevztahuje. 
141 SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen). 

4. 9. 2017. op. cit., s. 92. 
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Zákon je systematicky rozdělen do 11 částí: 

 část první – daňová povinnost (§ 1 – § 1a) upravuje neomezenou, 

rozšířenou neomezenou a omezenou daňovou povinnost a stanoví, za 

jakých podmínek se na určité osoby vztahují, 

 část druhá – příjmy (§ 2 – 24 b) vymezuje rozsah a předmět zdanění, 

osvobozené příjmy, definuje výnos, rozděluje výdaje a blíže rozebírá 

jednotlivé zdanitelné příjmy, 

 část třetí – daňový výměr (§ 25 – § 30) se zabývá daňovým přiznáním 

a zvláštními podmínkami pro manžele, 

 část čtvrtá – daňová sazba (§ 31 – § 34b) stanovuje nezdanitelné částky 

na děti, daňové sazby pro jednotlivá daňová pásma a výjimky,  

 část pátá – slevy na dani (§ 34c – § 35b), 

 část šestá – výběr daní (§ 36 – § 47), 

 část sedmá – odpočet daně u stavebních prací (§ 48 – § 48d), 

 část osmá – zdanění poplatníků s omezenou daňovou povinností 

(§ 49 – § 50a), 

 část devátá – další předpisy, pokuty, zmocňovací a závěrečná 

ustanovení (§ 50b – § 61), 

 část desátá – přídavky na děti (§62 – § 78) stanovuje, kdo je příjemcem 

podpory, kdo je dítě, kolik přídavek činí a upravuje případný případ 

střetu nároků více osob, 

 část jedenáctá – příspěvek na důchodové spoření (§ 79 – § 99). 

Na závěr jsou v zákoně uvedeny tři přílohy, první obsahuje tabulku s počtem let 

platby příspěvků pro doživotní pobírání podpory podle § 4d odst. 1 EStG 

v závislosti na věku a pohlaví, druhá podává výčet forem obchodních 

společností v jednotlivých státech EU podle směrnice 2011/96/EU pro účely 

§ 43b EStG (a.s. a s.r.o.) a třetí pro účely § 50g EStG (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s. 

a družstvo).   
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Ústavní soud SRN (Bundesverfassungsgericht, dále jako „BVerfG“) též může 

prohlásit zákon za neústavní v případě jeho rozporu s GG. Významným nálezem 

z poslední doby dotýkající se EStG bylo např. rozhodnutí 2 BvR 909/06 ze dne 

7. května 2013, ve kterém BVerfG shledal, že společné zdanění manželů 

(tzv. manželský splitting, Ehegattensplitting) podle ustanoveních § 26, 26b, 32a 

odst. 5 EStG není v souladu s obecnou zásadou rovnosti uvedenou 

v čl. 3 odst. 1 GG a vede k nerovnoměrnému zacházení mezi sezdanými 

a registrovanými partnery.  

Samotná DPFO pak musí naplňovat základní konstrukční prvky jako daňový 

subjekt, předmět a základ daně a sazbu daně, které rozebírám dále. 

4.1.1 Subjekty daně z příjmu fyzických osob 

Poplatníky DPFO lze dělit podle toho, na jaké příjmy se vztahuje daňová 

povinnost v SRN – zda na jejich celosvětové příjmy nebo pouze ty dosahované 

v SRN.  V § 1 EStG jsou v jednotlivých odstavcích tohoto ustanovení stanoveny 

poplatníci DPFO a rozsah jejich daňové povinnosti, konkrétněji toto dělení 

společně s podmínkami pro každou z daných kategorii uvádím v Tab. 7. 

Tab. 7 Rozdělení daňových subjektů podle § 1 EStG v SRN 

Fyzické osoby 

§ 1 odst. 1 EStG § 1 odst. 2 EStG § 1 odst. 3 EStG § 1 odst. 4 EStG 

Bydliště (§ 8 AO) 

nebo místo, kde se 

v SRN obvykle 

zdržuje (§ 9 AO). 

Němečtí státní 

příslušníci 

zaměstnaní 

u německé PO 

veřejného práva 

a nemají v SRN 

bydliště a ani se 

v SRN obvykle 

nezdržují. 

Přeshraniční 

pracovníci, jejichž 

příjmy v daném 

kalendářním roce 

alespoň z 90 % 

podléhají německé 

DPFO nebo jejich 

příjmy ze zahraničí 

nedosahují částky 

8 820 € (§ 32a odst. 

1 věta 2 bod 1 

EStG). 

Daňoví poplatníci, 

kteří nesplňují 

kritéria § 1 odst. 1-

3 EStG, ale 

dosahují příjmu v 

SRN podle § 49 

EStG. 

neomezená 

daňová povinnost 

rozšířená 

neomezená 

daňová povinnost 

fiktivní 

neomezená 

daňová povinnost 

omezená daňová 

povinnost 

princip zdaňování celosvětových 

příjmů 
princip teritoriality 

Zdroj: EStG, překlad a grafické zpracování autorky. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2013/05/rs20130507_2bvr090906.pdf?__blob=publicationFile&v=1


51 

 

Podle § 1 odst. 1 EStG se neomezená daňová povinnost vztahuje na 

fyzické osoby, které mají na území SRN své bydliště nebo se zde obvykle 

zdržují, tedy v takovém případě jsou bez ohledu na svou státní příslušnost 

považováni za daňové rezidenty SRN142. Také postačuje, aby se v SRN 

nacházelo bydliště poplatníka, které přitom ale nemusí být střediskem jeho 

životních zájmů143. Pojem bydliště ani obvyklé místo pobytu nejsou v EStG 

definovány, nalezneme je však v AO. Bydlištěm se podle § 8 AO rozumí místo, 

kde má osoba byt, resp. jakýkoli prostor vhodný k bydlení, a to za okolností, 

které objektivně naznačují, že ho drží a užívá nejen dočasně144. Rozhodná je 

možnost v jakýkoliv okamžik s bytem skutečně disponovat145, nikoli okolnost, 

zda je též vlastníkem146. V případě manželů, nežijí-li odděleně, má manžel/ka 

své bydliště (také) tam, kde žije trvale jejich rodina. 

Definici obvyklého místa pobytu pak uvádí § 9 AO, který stanoví, že to je místo, 

kde se osoba zdržuje za určitých okolností, z kterých lze usuzovat, že se v tomto 

místě nebo oblasti nezdržuje pouze dočasně. V porovnání s bydlištěm však chybí 

oprávnění s bytem disponovat147. Věta druhá § 9 AO následně konkrétně uvádí, 

že se jedná o pobyt delší šesti měsíců. 

Pro úplnost je vhodné doplnit, že kromě výše uvedeného existuje i možnost 

rozšířené omezené daňové povinnosti v souvislosti s přemístěním do země 

s nízkými daněmi podle § 2 zákona o vnější dani (Außensteuergesetz)148. 

                                                 
142 BLÜMICH / RAUCH, Steffen G. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 1 marg. č. 62. 
143 Ibid. § 1 marg. č. 130. 
144 Nejedná se o bydliště, pokud jde např. pouze o rekreační pobyt nebo návštěvy. 
145 Tuto charakteristiku například nenaplňuje spolubydlení ve sdíleném bytě, v případech, 

kdy velikost bytu neumožňuje společný život, ale pouze sdílené přenocování, jak judikoval 

Spolkový finanční dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 10. dubna 2013, sp. zn. BFH I R 50/12. 
146 BLÜMICH / RAUCH, Steffen G. op. cit., § 1 marg. č. 145-159. 
147 Srov. Ibid. § 1 marg. č. 147. 
148 SCHMIDT, Thomas. Außensteuergesetz, Kommentar. Baden-Baden: Nomos, 2012. 

Beck-Online. SWB-PPN: 370768825., § 2 marg. č. 1. 

https://openjur.de/u/652108.html
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4.1.2 Předmět daně z příjmu fyzických osob 

V německé úpravě také nalezneme členění předmětu daně podle druhu příjmu, 

které jsou taxativně uvedeny v § 2 odst. 1 EStG a následně konkretizovány 

v příslušných ustanoveních. Jedná se o následujících sedm kategorií: 

a) příjmy ze zemědělství a lesnictví (§ 13 – § 14a), 

b) příjmy ze živnostenského podnikání (§ 15 – §17), 

c) příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (§ 18), 

d) příjmy ze závislé činnosti (§ 19 – 19a), 

e) příjmy z kapitálového majetku (§ 20), 

f) příjmy z pronájmu a pachtu (§ 21), 

g) ostatní příjmy (§ 22 – 23). 

EStG na rozdíl od DPříj (§ 3 odst. 4) neobsahuje ustanovení, které by uvádělo 

výčet příjmů vyjmutých z DPFO, nýbrž se vyvozuje, že příjmy, které nelze 

podřadit pod některý z výše uvedených (např. výhry z loterií a obdobných her, 

sázek, dary atp.), DPFO nepodléhají149. 

Podle § 8 odst. 2 EStG dále podléhají DPFO příjmy, které nejsou vyjádřeny 

v peněžní formě (bydlení, stravování, zboží, služby a jiné věcné výhody), 

k jejichž ocenění dochází podle cen obvyklých v místě předání150. 

4.1.3 Základ daně z příjmu fyzických osob 

Německá úprava DPFO je založena na tzv. čistém objektivním a čistém 

subjektivním principu (objektives & subjektives Nettoprinzip). Podle čistého 

objektivního principu může být zdaňován pouze čistý příjem, tj. příjem, který 

má poplatník skutečně k dispozici pro svou vlastní spotřebu. Nemůže být tedy 

zdaňována ta část příjmu, kterou poplatník vynakládá na dosažení, zajištění 

                                                 
149 BLÜMICH / RATSCHOW, Eckart. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 2 marg. č. 58. 
150 BLÜMICH / GLENK, Heinrich. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 8 marg. č. 81-85. 
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a udržení těchto příjmů. Osobní výdaje se v zásadě neuplatňují, jsou ale 

stanoveny určité výjimky, které slouží k zohlednění existenčních výdajů 

poplatníka, což je vyjádřením čisté subjektivní zásady151. 

Způsob výpočtu zdanitelného příjmu je pak odvislý od toho, pod který druh 

příjmů spadá152. U prvních tří kategorií se na základě § 2 odst. 2 č. 1 EStG 

využívá tzv. teorie čistého navýšení majetku (Reinvermögenszugangstheorie), 

kdy je podle § 4 odst. 1  EStG zdanitelným příjmem výnos zjištěný jako rozdíl 

vyplývající z porovnání stavu aktiv na konci roku a jejich stavu na konci 

předcházejícího roku. Vývoj aktiv je tedy v tomto případě významný a zjišťuje 

se z rozvahy a účetnictví. U zbylých kategorií příjmů se podle § 2 odst. 2 č. 3 

EStG uplatňuje tzv. teorie zdrojů (Quellentheorie), kdy zdanitelným příjmem je 

zisk vypočítaný jako rozdíl mezi příjmy (§ 8 EStG) a výdaji s příjmem 

souvisejícími (§ 9 EStG) a realizovanými během zdaňovacího období.153 

Pokud jde o příjmy ze závislé činnosti, tak je od nich podle německé úpravy 

možné odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení tohoto 

příjmu154. Zejména se jedná o výdaje na dopravu155, výdaje vzniklé z důvodu 

vedení druhé domácnosti, na pracovní pomůcky, pracovní oděv apod. 

Nepřesahují-li tyto výdaje částku 1 000 €, může si poplatník podle § 9a EStG 

částku v této výši od příjmu ze závislé činnosti odečíst jako paušální výdaj. 

Určité příjmy, ačkoli jsou předmětem DPFO, jsou od daně osvobozeny. Obsáhlý 

výčet osvobozených příjmů o více než 71 položkách podává § 3 EStG a můžeme 

mezi nimi najít např. dávky plynoucí ze zdravotního pojištění, z pojištění pro 

případ péče nebo zákonného úrazového pojištění, dále věcná plnění a příspěvky 

na péči o dítě, mateřskou, podporu v nezaměstnanosti, starobní nebo invalidní 

důchody plynoucí ze zákonného důchodového pojištění, stipendia, spropitné 

a další. 

                                                 
151 BLÜMICH / RATSCHOW, Eckart. op. cit., § 2 marg. č. 5-7. 
152 Ibid., § 2 marg. č. 50. 
153 Ibid., § 2 marg. č. 32-37. 
154 BLÜMICH / THÜRMER, Bernd. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 9 marg. č. 250-259. 
155 Závisí na počtu ujetých kilometrů do zaměstnání (0,30 €/km, nejvýše 4 500 € za rok). 
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Pro zdanění příjmů ze závislé činnosti jsou dále v § 3b EStG stanoveny určité 

příjmy osvobozené od DPFO jako např. náhrady za výkon práce v neděli, 

o státních svátcích nebo při nočních směnách. 

Základ DPFO potom tvoří součet jednotlivých zdanitelných příjmů vypočtených 

podle výše uvedených pravidel, který se dále snižuje o nezdanitelné částky 

a odčitatelné položky. 

4.1.4 Nezdanitelná část základu daně z příjmu fyzických osob 

Nezdanitelné části daně (Freibeträge) nejsou v EStG uvedeny souhrnně 

v jednom paragrafu, tak jako v § 15 DPříj, ale napříč celým předpisem. 

Základní nezdanitelnou částí základu daně (Grundfreibetrag) je částka, do které 

se nevybírá žádná daň, čímž dochází k naplnění ústavního požadavku na 

osvobození životního minima156. Ta je upravena v § 32a odst. 1 č. 1 EStG 

a v současné době činí 8 820 €157 na poplatníka, popř. se zvyšuje na dvojnásobek 

v případě společného zdanění manželů158. 

Další je nezdanitelná část základu daně na dítě podle § 32 odst. 6 EStG, která 

není odstupňovaná a pro jedno a každé další vyživované dítě nyní činí 2 358 €159. 

K tomu se ještě připočítává částka 1 320 € určená na péči o dítě, jeho výchovu 

a potřeby vzdělávání. K uplatnění těchto odpočtů za dítě nesmí příjem dítěte 

přesáhnout součet těchto odpočtů. Pokud dochází u manželů k jejich společnému 

zdanění a existuje mezi nimi a dítětem vztah rodiče a dítěte 

(Kindschaftsverhältnis), obě uvedené částky se zdvojnásobují160. 

Na základě § 24a a § 24b dochází dále k zvýhodnění osob, které dosáhly věku 

64 let, resp. rodičů-samoživitelů. Z dalších nezdanitelných částí daně lze 

jmenovat např. snížení příjmu z kapitálového majetku o 801 € podle 

                                                 
156 BLÜMICH / WAGNER, Klaus J. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 32a marg. č. 39. 
157 Pro zdaňovací období roku 2018 se zvyšuje na 9 000 €. 
158 Spolková vláda předkládá v důsledku rozhodnutí BVerfG o osvobození existenčního 

minima od daně každé dva roky zprávu o výši existenčního minima dospělých a dětí. 
159 Pro zdaňovací období roku 2018 se zvyšuje na 2 394 €. 
160 BLÜMICH / SELDER, Johannes. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 32 marg. č. 127. 
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§ 20 odst. 9 EStG (Sparer-Pauschbetrag), příjmů ze zemědělství a lesnictví 

podle § 13 odst. 3 EStG o částku 900 €, resp. dvojnásobek těchto částek pro 

společně zdaňující manžele, a další. 

4.1.5 Položky odčitatelné od základu daně z příjmu fyzických 

osob 

Jak uvedeno výše, vyjádřením čistého subjektivního principu se projevuje 

snížení daňového základu o výdaje nesouvisející se zdaňovaným příjmem. Celou 

řadu daňově uznatelných výdajů, tzv. zvláštních výdajů (Sonderausgabe), 

nalezneme v § 10 a násl. EStG. Patří mezi ně především příspěvky na různá 

pojištění, výdaje na vlastní odborné vzdělávání, příspěvky na důchodové 

připojištění podle § 10a EStG nebo dary. 

Podle § 10b EStG lze od daňového základu odečíst dary a členské příspěvky na 

podporu účelů, na které se vztahuje zvýhodněný daňový režim 

(steuerbegünstigte Zwecke)161, a to až do výše 20 % celkového příjmu, 

popř. podnikatelé mohou uplatnit odpočet až 4 ‰ ze součtu celkového obratu 

a vyplacených mezd. Dále např. vklady a příspěvky do nadačního kapitálu nově 

zřízené nadace, a to až 1 mil. € v deseti zdaňovacích obdobích162, nebo příspěvky 

politickým stranám až do celkové výše 1 650 € za kalendářní rok, přičemž se 

částky při společném zdanění manželů opět zdvojnásobují. 

Poplatníci mohou dále uplatňovat podle § 33 EStG mimořádné náklady 

(außergewöhnliche Belastungen), které byly nezbytné vynaložit a převyšují 

výdaje obdobné skupiny poplatníků se srovnatelným příjmem a rodinným 

stavem, např. na obnovení požárem zničené domácnosti163. 

K zjednodušení daňového řízení slouží § 10c EStG, který stanoví paušální 

odpočet zvláštních výdajů (Sonderausgaben-Pauschalbetrag) ve výši 36 €. Ta 

                                                 
161 Těmi jsou podle § 52-54 AO výdaje na charitativní, dobročinné nebo církevní účely. 
162 BLÜMICH / BRANDL, Harald. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 10b marg. č. 84-99. 
163 BLÜMICH / HEGER, Karin. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 33 marg. č. 4. 
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je správcem daně, pokud poplatník žádné zvláštní výdaje nemá nebo jejich 

součet nedosahuje výše paušální částky, uznávána automaticky.164 

4.1.6 Sazba daně z příjmu fyzických osob 

Sazba DPFO je upravena v § 32a EStG, kde jsou uvedeny vzorce pro výpočet 

daňové povinnosti. Nejprve je tedy nutné vypočítat roční příjem, na jehož 

základě se stanoví příslušná sazba daně. Sazba daně se v zdaňovacích pásmech 

pro jednotlivé úrovně příjmu pohybuje mezi 0 % resp. 14 – 45 %, jak je graficky 

znázorněno na Obr. 8. Z toho plyne, že se jedná o klouzavě progresivní sazbu. 

Obr. 8 Sazby DPFO pro jednotlivá zdaňovací pásma v SRN 

 

Zdroj: LOHN-INFO165, upraveno autorkou. 

Manželé166, kteří mají neomezenou daňovou povinnost a žijí společně, si 

mohou podle § 26 EStG zvolit, zda své příjmy budou danit společně (§ 26b 

EStG) nebo každý zvlášť (§ 26a EStG). Na společně zdaňující se pak aplikuje 

dvojnásobek ročních zdanitelných příjmů uvedených v § 32a EStG. Nedojde-li 

                                                 
164 BLÜMICH / HUTTER, Ulrich. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 10c marg. č. 1. 
165 LOHN-INFO. Grenzsteuersatz. In: lohn-info.de [online]. 2016 [cit. 2017-11-11]. 

Dostupné z: https://www.lohn-info.de/durchschnittssteuersatz_grenzsteuersatz.html. 
166 Též mezi stejnopohlavními páry, které od 1. října 2017 mohou v SRN uzavřít 

stejnopohlavní manželství. 

pásmo progrese 

daň 

z bohatství 

proporcionální pásmo 

https://www.lohn-info.de/durchschnittssteuersatz_grenzsteuersatz.html
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k volbě způsobu zdanění manželi nebo nedojde k účinnému projevu jejich vůle, 

jsou jejich příjmy podle § 26 odst. 3 EStG zdaňovány společně (§ 26b EStG)167. 

4.1.7 Slevy na dani z příjmu fyzických osob a daňová 

zvýhodnění 

Slevy na dani jsou upraveny v části páté EStG, kde jsou rozděleny podle typu 

slevy na dani do sedmi kapitol. První, § 34c EStG, zmírňuje dopad dvojího 

zdanění, když stanoví, že poplatníci s neomezenou daňovou povinností v SRN, 

kteří dosahují také příjmy v zahraničí, mohou započíst uhrazenou daň v jiném 

státě na svou daňovou povinnost z tohoto příjmu v SRN168. Další sleva na dani 

se vztahuje na podporu politických stran a nezávislých volených sdružení, která 

může dosáhnout až 50 % vynaložených prostředků nebo nejvýše 825 €. 

Ustanovení § 35 EStG se dotýká podnikajících osob a stanoví, že výše daně 

z příjmu splatné podle daňového sazebníku se sníží o 3,8 násobek základu daně 

stanoveného v daném zdaňovacím období. A podle § 35a EStG lze uplatnit slevu 

ve výši 20 % výdajů vynaložených daňovým poplatníkem zaprvé na služby 

související s chodem domácnosti nebo za druhé na její údržbu, renovaci atd., a to 

až do maximální výše 510 €, resp. 1 200 €. 

4.1.8 Správa a výběr daně z příjmu fyzických osob 

Finanční úřad je pro poplatníky DPFO podle § 19 odst. 1 AO příslušný 

v závislosti na jejich bydlišti nebo podle místa, kde se obvykle zdržují. 

Vymezení těchto pojmů pro německé daňové právo uvádím výše. V případě, že 

je příslušných více finančních úřadů, je rozhodující bydliště, u manželů pak 

místo, kde se převážně zdržuje rodina poplatníka169. DPFO je v SRN vybírána 

buďto prostřednictvím srážkové daně u zdroje nebo podáním daňového přiznání 

(Steuererklärung), jehož prostřednictvím poplatník informuje správce daně 

                                                 
167 BLÜMICH / ETTLICH, Ronald. Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 2017. ISBN 978-3-8006-

5448-2, § 26 marg. č. 114. 
168 BLÜMICH / WAGNER, Klaus J. op. cit. § 34c marg. č. 8. 
169 KLEIN, Franz / RÄTKE, Bernd. Abgabenordnung: einschließlich Steuerstrafrecht. 

13., zcela přepracované vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-3-406-68760-0, 

§ 19 marg. č. 3. 
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o všech svých relevantních příjmech. Na jeho základě pak správce daně 

daňovým výměrem stanoví daň, solidární příspěvek, popřípadě i církevní daň. 

Kdo je povinen k podání daňového přiznání obecně stanovuje § 149 odst. 1 AO 

a dále pro účely DPFO § 25 EStG, jehož odst. 3 stanoví, že k podání daňového 

přiznání jsou povinni poplatníci DPFO. Toto široké vymezení je konkretizováno 

v § 46 EStG a § 56 prováděcího nařízení k EStG (Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung)170. V případě, že poplatníkovi plynou příjmy 

výhradně nebo převážně ze závislé činnosti, je povinen k podání daňového 

přiznání pouze v případech stanovených § 46 EStG, jako např. pokud v průběhu 

roku obdržel další příjmy vyšší než 410 €, které nepodléhají dani ze mzdy, nebo 

je zaměstnáván u více zaměstnavatelů zároveň apod.171 U ostatních příjmů vždy, 

pokud jejich výše převyšuje základní nezdanitelnou část základu daně nebo 

uplatňuje ztrátu. Není-li dána povinnost podat daňové přiznání, může být za 

účelem vydání daňového výměru podáno dobrovolně. 

Poplatník povinný k podání daňového přiznání, popř. manželé společně, ho musí 

podat do 31. května, buďto na předepsaném formuláři nebo elektronickou cestou 

přes webový portál ELSTER (Elektronische Steuererklärung), přičemž 

zaměstnavatelé jsou od roku 2005 povinni pro daňová přiznání svých 

zaměstnanců, jakož i k předávání potvrzení o dani ze mzdy podle § 41b EStG 

(Lohnsteuerbescheinigung), využívat tohoto systému172. 

4.2 Typizovaný příklad 

V této kapitole navazuji na příklad uvedený v části týkající se úpravy DPFO 

v České republice. Z důvodu odlišné úrovně mezd v ČR a v SRN, kdy by mzda 

ve výši české minimální i průměrné mzdy neodpovídala výši německé zákonné 

                                                 
170 BORROSCH, Friedrich. Lehrbuch Einkommensteuer 2015/2016: Systematische 

Darstellung in den Grundzügen einschließlich Gewinnermittlung. 4. vydání. Berlín: epubli 

GmbH, 2015. 978-3-7375-7546-1, marg. č. 23. 
171 BLÜMICH / HEUERMANN, Bernd. Einkommensteuergesetz, 

Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz: Kommentar. 138. vydání. Mnichov: Vahlen, 

2017. ISBN 978-3-8006-5448-2, § 25 marg. č. 71-78. 
172 Ibid., § 25 marg. č. 104, 105. 
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minimální mzdy173, vycházím z úrovní mezd v SRN. Porovnáním procentního 

vyjádření navíc nedojde ke zkreslení z důvodu kurzových přepočtů. 

Tab. 8 Daňové zatížení poplatníka bez rodiny a s rodinou v SRN 

 

Zdroj: SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen)174, 

úpravy autorky. 

                                                 
173 Od roku 2014 byla v SRN zavedena zákonem o minimální mzdě (Mindestlohngesetz) 

minimální mzda, která v současné době s účinností od 1. ledna 2017 činí 8,84 € za hodinu. 
174 SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ SRN (Bundesministerium der Finanzen). 

Berechnung der Lohnsteuer.  In: bmf-steuerrechner.de [online]. 2017 [cit. 2017-11-25]. 

Dostupné z: https://www.bmf-steuerrechner.de/bl2017/.  

Měsíční hrubá mzda (v €) 1 498       3 703       8 000       1 498       3 703       8 000         

Daň (0 % - 45 %) 81             675          2 645       -           371          1 926         

Z toho sociální příspěvek -           35             138          -           19             100            

Průměrné zatížení daní z příjmů 5,41% 18,23% 33,06% 0,00% 10,02% 24,08%

Poplatník bez rodiny Poplatník s rodinou

https://www.bmf-steuerrechner.de/bl2017/


60 

 

5 Daňový systém Maďarska 

Daňový systém v Maďarsku se dělí klasicky na dvě hlavní kategorie, na daně 

přímé (egyenes adók) a daně nepřímé (közvetett adók), mezi které jsou rozřazeny 

jednotlivé daně. Přehled maďarského daňového systému podává Obr. 9. 

Obr. 9 Daňová soustava Maďarska 

 

Zdroj: EUROSKOP.CZ175, grafické zpracování autorky. 

V porovnání s českou daňovou soustavou se v Maďarsku, stejně jako 

v SRN, i nadále vyskytuje daň darovací a dědická. Odlišností je také místní 

obchodní (podnikatelská) daň, kterou stanovují místní samosprávy a může činit 

až 2 %. Větším společnostem se dále vyměřuje tzv. inovační příspěvek ve výši 

0,3 %. K podpoření malých a středních podniků byla zavedena paušální daň 

tzv. zjednodušená podnikatelská daň ÉVA (egyszerűsített vállalkozói adó), 

a následně paušální daň pro poplatníky s nízkou daňovou povinností (KATA) 

a daň pro malé a střední podniky (KIVA)176. 

                                                 
175 EUROSKOP.CZ. Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu 

usazování v EU – Maďarsko. In: euroskop.cz [online]. 2008 [cit. 2017-11-18]. Dostupné 

z: http://www.euroskop.cz/gallery/36/11019-hu.pdf, s. 5-7. 
176 PESTER LLOYD. Kata und Kiva folgen Eva. In: pesterlloyd.net [online]. 17. 1. 2013 

[cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://www.pesterlloyd.net/html/1303katakivaeva.html. 

http://www.euroskop.cz/gallery/36/11019-hu.pdf
http://www.pesterlloyd.net/html/1303katakivaeva.html
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Maďarská daňová úprava je předmětem neustálých novelizací. Nejaktuálnější je 

změna ve výši sazby DPPO177, která před rokem 2017 v Maďarsku činila 10 % 

pro základ daně do 500 milionů Ft a základ daně přesahující 500 milionů Ft se 

pak zdaňoval sazbou ve výši 19 %. S účinností od 1. ledna 2017 však byla 

zavedena jednotná daňová sazba ve výši 9 %, a to bez ohledu na výši zisku. 

Tímto krokem se Maďarsko stalo zemí EU s nejnižší sazbou DPPO178, čímž se 

chce stát atraktivnější zemí pro investory v porovnání s ostatními zeměmi 

v regionu179.  

Kromě změn v existujícím systému se v posledních letech také vedly úvahy 

o zavedení nových daní. Jedním z reálných návrhů bylo zavedení daně 

z internetu, která měla být zavedena od roku 2015 a činit 150 Ft za každý 

přenesený gigabajt180. Zavedení této daně bylo veřejností vnímáno velmi 

negativně jako omezení přístupu k informacím a daň nakonec zavedena nebyla. 

Procesním předpisem v oblasti daňového práva je v Maďarsku zákon č. XCII 

z roku 2003, daňový řád, (adózás reindjéről törvény). Nahradí ho ale nový 

zákon, který vstoupí v účinnost od 1. ledna 2018181. 

5.1 Současná úprava daně z příjmu fyzických osob 

v Maďarsku 

DPFO je v Maďarsku upravená v zákoně č. CXVII z roku 1995, o dani z příjmu 

fyzických osob (a személyi jövedelemadóról szóló törvény, dále jako „SZJA“). 

Stejně jako v SRN se jedná o samostatnou úpravu vztahující se k fyzickým 

                                                 
177 LOVRECKI, Robert. 11 Länder. 11 Steuersysteme. Die wichtigsten Neuerungen im 

Überblick. In: tpa-group.com [online]. 2. 3. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://www.tpa-

group.com/sites/default/files/news/downloads/tpa_newsletter_investieren_in_2017_de.pdf, 

s. 11. 
178 POMERLEAU, Kyle a JAHNSEN, Kari. Corporate Income Tax Rates around the World, 

2017. In: Fiscal fact, 2017, 559(9) [online]. [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z:  https://files.taxfoundation.org/20170907092820/Tax-Foundation-FF559.pdf, s. 4.  
179 LEMEŠANI, Tomáš. Bitva o investory: Maďarsko láká na nízké daně. In: Euro.cz 

[online]. 16. 3. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z:  https://www.euro.cz/politika/bitva-o-

investory-madarsko-laka-na-nizke-dane-1336458. 
180 BYRNE, Andrew. Hungary to impose world’s first internet tax. In: ft.com [online]. 

22. 10. 2014 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/2473beba-59f0-11e4-

9787-00144feab7de. 
181  GYÁNYI, Tamás. Das neue Steuerverfahrensgesetz. In: wtsklient.hu [online]. 

8. 10. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://wtsklient.hu/de/2017/08/10/das-neue-

steuerverfahrensgesetz/. 

http://www.tpa-group.com/sites/default/files/news/downloads/tpa_newsletter_investieren_in_2017_de.pdf
http://www.tpa-group.com/sites/default/files/news/downloads/tpa_newsletter_investieren_in_2017_de.pdf
https://files.taxfoundation.org/20170907092820/Tax-Foundation-FF559.pdf
https://www.euro.cz/politika/bitva-o-investory-madarsko-laka-na-nizke-dane-1336458
https://www.euro.cz/politika/bitva-o-investory-madarsko-laka-na-nizke-dane-1336458
https://www.ft.com/content/2473beba-59f0-11e4-9787-00144feab7de
https://www.ft.com/content/2473beba-59f0-11e4-9787-00144feab7de
http://wtsklient.hu/de/2017/08/10/das-neue-steuerverfahrensgesetz/
http://wtsklient.hu/de/2017/08/10/das-neue-steuerverfahrensgesetz/
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osobám, pro zdaňování právnických osob je rozhodný zákon č. LXXXI z roku 

1996 (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény). 

Ze systematického hlediska je SZJA členěn do těchto čtyř částí: 

 část první – obecná ustanovení (§ 1 – § 15) stanovuje obecné principy 

zdaňování FO, působnost zákona, vymezuje základní pojmy užívané 

v předpisu a obecně upravuje příjem a daňovou povinnost, její stanovení, 

vč. přiznání k dani, a výběr, 

 část druhá – obecný základ daně a daň z obecného základu daně 

(§ 16 – § 49) pak uvádí, jaké příjmy se zahrnují do obecného základu 

daně, o co jej lze snížit a výpočet samotné daně a jejích záloh, 

 část třetí – příjmy zdaňované samostatně (§ 49a – § 77c) stanoví, které 

příjmy tvoří samostatný základ daně, podmínky a způsob výpočtu daně, 

vč. jejich paušálního zdanění, 

 část čtvrtá – různé, závěrečná a přechodná ustanovení (§ 78 – § 92). 

Předpis dále obsahuje jednu přílohu, kde je uveden seznam příjmů od DPFO 

osvobozených. 

Také činnost maďarského Ústavního soudu (Magyarország Alkotmánybírósága, 

dále jako „MA“), jako orgánu přezkoumávajícího ústavnost, se několikrát dotkla 

i úpravy DPFO. Z významných nálezů lze jmenovat nález z roku 2009, kdy MA 

judikoval, že přídavky na děti nelze zahrnovat do příjmu poplatníka, pokud jde 

o DPFO, nebo aktuální nález 17/2017. (VII. 18.) ze dne 11. července 2017 

týkající 1% příspěvku z příjmu pro církev nebo jinou obdobnou organizaci, ve 

kterém MA tento zákon shledal vůči některým církvím diskriminující.  

Rozbor jednotlivých konstrukčních prvků tentokrát maďarské DPFO sledující 

strukturu z předcházejících kapitol bude proveden dále. 

5.1.1 Subjekty daně z příjmu fyzických osob 

Obdobně jako v ČR se poplatníci DPFO v Maďarsku rozdělují na daňové 

rezidenty182, kteří mají podle § 2 odst. 4 SZJA neomezenou daňovou povinnost, 

                                                 
182 NERUDOVÁ, Danuše. 2014. op. cit., s. 266. 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/EBA4F051FBF22FE7C1258081005E07B8?OpenDocument


63 

 

tzn. vzhledem k jejich celosvětovým příjmům, a daňové nerezidenty, jejichž 

povinnost k DPFO v Maďarsku je omezená pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v Maďarsku nebo jsou v Maďarsku zdanitelné na základě mezinárodní dohody 

nebo reciprocity. Kdo je maďarským rezidentem pak vymezuje § 3 odst. 2 SZJA, 

který stanoví, že pod „fyzickou osobou - rezidentem“ se rozumí: 

 každý občan Maďarska s výjimkou osob s dvojím občanstvím, které 

v Maďarsku nemají trvalé bydliště ani se zde obvykle nezdržují183, 

 každá fyzická osoba, které náleží právo volného pohybu a pobytu 

v Maďarsku na dobu delší než tři měsíce, a v daném kalendářním roce 

zde strávila nejméně 183 dní, a to včetně dne příjezdu a odjezdu, který 

se každý započítává jako celý den, 

 státní příslušníci třetích zemí nebo apatridé, kteří mají povolení k pobytu 

na území Maďarska vydané v souladu s právním předpisem týkajícím se 

vstupu a pobytu v Maďarsku, 

 osoby s trvalým bydlištěm pouze v Maďarsku, nebo s trvalým bydlištěm 

nejen v Maďarsku, popř. bez trvalého bydliště, ale v Maďarsku se 

nachází středisko jeho životních zájmů, tj. k Maďarsku mají především 

rodinné nebo obchodní vazby, nebo se zde obvykle zdržují. 

5.1.2 Předmět daně z příjmu fyzických osob 

Podle § 1 odst. 3 SZJA podléhají zdanění DPFO veškeré příjmy fyzických osob, 

čímž FO plní svou ústavní povinnost přispívat do veřejných rozpočtů. Příjmem 

přitom na základě § 4 odst. 2 SZJA je cokoli, co FO obdrží od druhé osoby, a to 

jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, pokud není příjem výslovně vyloučen. 

Zahrnut je zejména příjem v penězích nebo poukázkách, majetek, cenné papíry, 

obchodovatelná práva nebo peněžně ocenitelná práva, prominuté dluhy, výdaje 

ve prospěch jednotlivce nebo věci a služby poskytnuté zdarma nebo se slevou 

k osobnímu využití184. 

                                                 
183 Trvalý a obvyklý pobyt je blíže upraven v zákoně č. LXVI z roku 1992 o evidenci 

osobních údajů a adresách občanů. 
184 SCHELLEKENS, Marnix et al. European tax handbook 2016. Amsterdam: IBFD, 2016. 

ISBN: 978-90-8722-365-6, s. 425. 
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SZJA rozlišuje následující kategorie zdanitelných příjmů: 

a) agregované příjmy (§ 16 – § 49), 

b) příjmy z podnikání (§ 49a – §57a), 

c) kapitálové příjmy z movitého i nemovitého majetku (§ 58 – § 64a), 

d) kapitálové příjmy z investic (§ 65 – § 68), 

e) nepeněžní příjmy (§ 69 – 72a), 

f) ostatní příjmy (§ 73 – 77c). 

Agregované příjmy jsou zdaňovány jednotnou sazbou daně jako součet příjmů 

ze samostatné činnosti, příjmů ze závislé činnosti a jiných agregovaných příjmů 

uvedených v § 28 SZJA (obecný základ daně). Za závislou činnost se označuje 

zejména činnost vykonávaná v zaměstnaneckém poměru, činnost členů orgánů 

obchodních společností a činnost vykonávaná vlastníky společnosti185. Ostatní 

příjmy uvedené výše tvoří samostatný základ daně a daň se stanovuje pro každý 

samostatně. 

5.1.3 Základ daně z příjmu fyzických osob 

V § 1 odst. 3 SZJA dále stanoví, že se základ DPFO vypočte jako zdanitelný 

příjem snížený způsobem podle tohoto zákona a navýšený o položky, které mají 

být k základu daně připočteny. Zdanitelné příjmy se snižují o výdaje, přičemž 

jako výdaje podle § 4 odst. 3 SZJA jsou uznány pouze výdaje přímo spojené 

s výdělečnou činností. Tedy takové výdaje, které byly během zdaňovacího 

období na výdělečnou činnost skutečně vynaloženy a jsou řádně odůvodněné. 

Příjmy ze závislé činnosti zahrnují zejména plat nebo mzdu vyplacenou fyzické 

osobě jako odměna za takovou činnost, bonusy, příjem vyplacený na základě 

osobního zapojení a za činnost výkonných či volených funkcionářů. Ani 

maďarská úprava DPFO neumožňuje poplatníkům tyto příjmy snížit o jakékoli 

výdaje. Poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se však mohou 

                                                 
185 NÁRODNÍ DAŇOVÁ A CELNÍ SPRÁVA MAĎARSKA (National Tax and Customs 

Administration of Hungary). Short summary of the taxation of private persons in 2017. 

In: en.nav.gov.hu [online]. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z:  http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/summary_individuals.html. 

http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/summary_individuals.html
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rozhodnout, zda budou uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo 10% paušálem. 

Zvolí-li první způsob, je nezbytné, aby o svých příjmech a výdajích vedli 

evidenci.186 

Základ daně pro příjem ze závislé činnosti prošel v posledních letech zásadním 

vývojem. V roce 2010 byl v Maďarsku zaveden u nás používaný koncept 

superhrubé mzdy, kdy se zdanitelný základ daně navyšoval o 27 %187. Od tohoto 

pojetí bylo postupně upouštěno, když byl výpočet ze superhrubé mzdy v roce 

2012 nejprve omezen na zaměstnance s ročními příjmy vyššími než 

2 420 000 Ft188 a následně v roce 2013 systém superhrubé mzdy zcela zrušen. 

Nyní je dílčím základem daně ze závislé činnosti hrubý příjem poplatníka bez 

ohledu na jeho výši189. 

Velmi podrobná úprava je v SZJA věnována zdaňování zaměstnaneckých výhod 

a různých benefitů poskytovaných zaměstnavateli jako příspěvky na 

volnočasové aktivity, reklamní předměty, produkty a služby poskytované 

zaměstnancům, buď zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, stravné a jiné služby 

vzniklé ve spojitosti se služebními cestami190. Základem daně je hodnota 

poskytnutých výhod vynásobená koeficientem, který se počátkem roku 2017 

snížil z 1,19 na 1,18191. 

Do základu daně se nezahrnují položky uvedené v § 7 SZJA jako jsou 

osvobozené příjmy tímto nebo jiným zákonem. Seznam osvobozených příjmů je 

uveden v Příloze 1 SZJA a jedná se zejména o dávky poskytnuté ze státního 

                                                 
186 Ibid. 
187 ADOZONA. Mi fán terem a szuperbruttó, és mi értelme van? In: adozona.hu [online]. 

30. 5. 2009 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: http://adozona.hu/archive/20090529_ado_adocsomag_szuperbrutto_2010. 
188 CSOMÓS, Balázs a KISS, Gábor P. Az adószerkezet átalakulása magyarországon 2010-

től. In: mnb.hu [online]. 2014 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: https://www.mnb.hu/letoltes/csomos-pkiss-61-80.pdf, s. 72. 
189 PORTFOLIO. Benyújtották az adócsomagot: megszűnik a szuperbruttó. In: portfolio.hu 

[online]. 12. 10. 2012 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/benyujtottak-az-adocsomagot-megszunik-a-

szuperbrutto.174229.html. 
190 MINISTERSTVO VNITRA MAĎARSKA (Ministry of Interior). Review of the 

Hungarian tax system. In: eugo.gov.hu [online]. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary/taxation#Personal income tax. 
191 PROCESS SOLUTIONS. Changes of taxation in Hungary - January 2017. In: ps-

bpo.com [online]. 22. 12. 2016 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: https://www.ps-

bpo.com/newsletters/changes-of-taxation-in-hungary-january-2017/.  

http://adozona.hu/archive/20090529_ado_adocsomag_szuperbrutto_2010
https://www.mnb.hu/letoltes/csomos-pkiss-61-80.pdf
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/benyujtottak-az-adocsomagot-megszunik-a-szuperbrutto.174229.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/benyujtottak-az-adocsomagot-megszunik-a-szuperbrutto.174229.html
http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary/taxation#Personal income tax
https://www.ps-bpo.com/newsletters/changes-of-taxation-in-hungary-january-2017/
https://www.ps-bpo.com/newsletters/changes-of-taxation-in-hungary-january-2017/
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systému sociálního zabezpečení (penze, přídavky na děti192), příspěvky 

vyplacené v rámci státní podpory bydlení, příjmy plynoucí z veřejných rozpočtů 

(např. na studium, výzkum nebo studijní cestu do zahraničí, vrcholovým 

sportovcům za jejich úspěchy na hlavních sportovních akcích apod.) stipendia 

vyplacená zahraničními institucemi maďarským studentům a vědcům působícím 

v zahraničí, příspěvky na kulturní potřeby atd.193 

5.1.4 Nezdanitelná část základu daně z příjmu fyzických osob 

Spolu se zavedením jednotné daňové sazby v roce 2011 (viz dále) byly se 

stejnou účinností také zavedeny významné rodinné daňové úlevy194. Rodiny 

s dětmi si mohou snížit svůj daňový základ v závislosti na počtu vyživovaných 

dětí, v současné době se jedná o tyto částky: 

 rodina s jedním dítětem – 66 670 Ft měsíčně na jedno dítě, 

 rodina se dvěma dětmi – 100 000 Ft měsíčně na jedno dítě, 

 rodina se třemi a více dětmi – 220 000 Ft měsíčně na jedno dítě. 

Poplatník s trvalým pobytem v cizině může uplatnit výše uvedené částky pouze 

tehdy, pokud není oprávněn ke stejnému nebo podobnému snížení za stejné 

období jinde a alespoň 75 % jeho celkového příjmu podléhá zdanění 

v Maďarsku195. Jelikož se jedná o snížení základu daně, nelze odečíst vyšší 

částku, než je základ daně samotný, proto je umožněno 15 % z nevyužité částky 

odečíst od pojistného na sociální zabezpečení196. 

Od 1. ledna 2015 mohou manželé, došlo-li k uzavření manželství po 

31. prosinci 2014, alespoň pro jednoho z nich jde o první manželství a žijí ve 

společné domácnosti, snížit svůj obecný základ daně o 33 335 Ft měsíčně po 

                                                 
192 Viz nález MA výše. 
193 SCHELLEKENS, Marnix et al. op. cit.,  s. 425. 
194 MINISTERSTVO NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MAĎARSKA (Ministry for 

National Economy). Hungary’s flat-rate personal income tax. In: mfa.gov.hu [online]. 

16. 11. 2010 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/68F5E85D-

7062-4001-8FD8-7946055579B3/0/Hungaryflatratepersonalincometax.pdf, s. 3.  
195 RSM HUNGARY. Taxation. In: doingbusinessinhungary.com [online]. 2017 [cit. 2017-

10-25]. Dostupné z: http://doingbusinessinhungary.com/taxation#income-taxes. 
196 EXPORT ENTREPRISES SA. Hungary: Tax system. In: en.portal.santandertrade.com 

[online]. 11. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: https://en.portal.santandertrade.com/establish-

overseas/hungary/tax-system#individual.  
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dobu maximálně 24 měsíců, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy 

se konala svatba.  

Tyto nezdanitelné části základu daně mohou být převedeny na druhého 

z manželů nebo si částku mohou mezi sebou rozdělit197. 

5.1.5 Položky odčitatelné od základu daně z příjmu fyzických 

osob 

Podnikající FO si navíc mohou snížit svůj základ daně o ztrátu z minulých let, 

a to maximálně ve výši 50 % zisku dosaženého v aktuálním zdaňovacím období. 

Do 1. ledna 2015 neexistovalo žádné omezení ohledně délky uplatnění daňové 

ztráty, nyní však platí maximální limit pěti let a ztráty musí být uplatňovány 

v pořadí, v jakém vznikly198. 

5.1.6 Sazba daně z příjmu fyzických osob 

Sazba DPFO v Maďarsku prošla v posledních letech mnoha změnami, jen od 

roku 2010 byla její výše třikrát změněna, jak ilustruje Obr. 10. Od 1. ledna 2011 

byla v Maďarsku zavedena lineární sazba DPFO, která činila 16 % pro příjmy 

do 2 420 000 Ft ročně, avšak u příjmů převyšujících tuto hranici byla daňová 

povinnost počítána ze zvýšeného daňového základu o 27 %. Přepočtená sazba 

daně v těchto letech tedy činila 20,3 %. Od 1. ledna 2013 byla 16% sazba 

zavedena pro všechny poplatníky. Od roku 2016 je v Maďarsku, stejně jako 

v České republice, stanovena sazba DPFO ve výši 15 %. Sazby daně pro 

samostatné základy daně činí také 15 %. 

                                                 
197 SCHELLEKENS, Marnix et al. op. cit., s. 429. 
198 Ibid., s. 425. 
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Obr. 10 Vývoj sazby DPFO v letech 2006 - 2016 v Maďarsku 

 

Zdroj: tradingeconomics.com199 

5.1.7 Slevy na dani z příjmu fyzických osob a daňová 

zvýhodnění 

Výslednou daň vypočtenou z obecného základu daně je možné snížit 

o následující slevy na dani200: 

 slevy z pojistného – za pojistné odvedené do dobrovolného podílového 

penzijního fondu nebo fondu zdravotního pojištění se poskytuje „sleva“ 

na uhrazené dani formou refundace poukázanou na individuální účet 

poplatníka vedený u daného fondu. O tuto refundaci musí poplatník 

požádat v daňovém přiznání, může však činit maximálně 150 000 Ft ve 

zdaňovacím období. A dále slevu ve výši 20 % z vkladů do doplňkového 

penzijního spoření nebo na soukromé penzijní připojištění, maximálně 

však 100 000 Ft ve zdaňovacím období. 

Součet výše uvedených slev nemůže převýšit 280 000 Ft  ve zdaňovacím 

období. 

 jiné – sleva na těžce postiženého poplatníka ve výši 5 % zákonné 

minimální mzdy201. 

                                                 
199 TRADING ECONOMICS. Hungary Personal Income Tax Rate. 

In: tradingeconomics.com [online]. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: https://tradingeconomics.com/hungary/personal-income-tax-rate. 
200 SCHELLEKENS, Marnix et al. op. cit., s. 429-430. 
201 Minimální mzda v Maďarsku je stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci, 

v současné době činí 127 650 Ft za měsíc pro nekvalifikovanou práci a 161 250 Ft za měsíc pro 

kvalifikovanou práci. 

https://tradingeconomics.com/hungary/personal-income-tax-rate
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K podpoře dobročinných účelů působí motivačně možnost poplatníků se 

rozhodnout, zda odvedou částku ve výši až 1 % ze své výsledné daňové 

povinnosti namísto do státního rozpočtu některé z maďarských registrovaných 

charit a další až 1 % registrované církvi202. 

5.1.8 Správa a výběr daně z příjmu fyzických osob 

Poplatníci jsou povinni podat daňové přiznání, ve kterém nejen uvádějí své 

příjmy, ale také sami stanovují svou daňovou povinnost. FO, kteří nejsou 

podnikateli, mají navíc možnost požádat příslušný finanční úřad o to, aby jim 

daň vyměřil203. Obecně se doporučuje se správcem daně spolupracovat, jelikož 

mu z jeho postavení přísluší pravomoc určit výši sankce v rámci mezí 

stanovených zákonem, pokud daňový subjekt spolupracuje.204 

Zaměstnavatel nebo jiný subjekt jako plátce daně je povinen srážet daň u zdroje 

anebo odvádět zálohy na dani. V takovém případě je možné podat zjednodušené 

prohlášení k dani. Daňové přiznání se podává na předepsaném formuláři SZJA 

pro dané zdaňovací období a musí být obecně podáno do 20. května roku 

následujícího po konci zdaňovacího období. Fyzické osoby, které jsou povinny 

platit DPH a jednotliví podnikatelé musí ho podat do 25. února následujícího 

roku. Daň se uhrazuje také v těchto termínech, přičemž se provádí zúčtování 

zaplacených záloh na dani. 

DPFO je pro maďarský státní rozpočet nejdůležitější příjmem. Inkaso DPFO za 

rok 2017 je odhadováno na 1 787 400 mil. Ft, tzn. 4,8 % hrubého domácího 

produktu. Od roku 2010 je daňová soustava a DPFO zejména předmětem mnoha 

změn. Jak tyto změny měly vliv na inkaso plynoucí z DPFO v letech 2009 až 

2016 je zobrazeno na Obr. 11. 

                                                 
202  PWC. Hungary. Individual - Other tax credits and incentives. In: taxsummaries.pwc.com 

[online]. 28. 6. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://taxsummaries.pwc.com/ID/Hungary-

Individual-Other-tax-credits-and-incentives. 
203 SCHELLEKENS, Marnix et al. op. cit., s. 430. 
204 MACHEK, Stanislav. Maďarsko je země plná různých daňových překvapení. 

In: archiv.ihned.cz [online]. 23. 9. 2014 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: https://archiv.ihned.cz/c1-62842380-madarsko-je-zeme-plna-ruznych-danovych-prekvapeni. 

http://taxsummaries.pwc.com/ID/Hungary-Individual-Other-tax-credits-and-incentives
http://taxsummaries.pwc.com/ID/Hungary-Individual-Other-tax-credits-and-incentives
https://archiv.ihned.cz/c1-62842380-madarsko-je-zeme-plna-ruznych-danovych-prekvapeni
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Obr. 11 Inkaso DPFO (v mil. Ft) v Maďarsku v letech 2009-2016 

  

Zdroj: MAĎARSKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD205, grafické zpracování autorky. 

5.2 Typizovaný příklad 

Opět uvádím výpočet daně pro poplatníka s rodinou a bez rodiny, který pobírá 

mzdu ve výši maďarské minimální mzdy pro nekvalifikovanou práci, průměrné 

mzdy a nadstandardně ohodnoceného.  

Tab. 9 Daňové zatížení poplatníka bez rodiny a s rodinou v Maďarsku 

 

Zdroj: SZJA, výpočty autorky. 

                                                 
205 MAĎARSKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (Központi Statisztikai Hivatal). A központi 

költségvetés bevételei. In: ksh.hu [online]. 31. 7. 2017 [cit. 2017-10-25]. Dostupné 

z: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006c.html. 

Rok Inkaso DPFO

2009 2 020 177

2010 1 860 476

2011 1 382 786

2012 1 498 396

2013 1 504 598

2014 1 589 055

2015 1 877 007

2016 1 922 342

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Měsíční hrubá mzda (v Ft) 127 650   292 944   450 000   127 650   292 944   450 000     

Snížení pro rodiny 0 0 0 200 000   200 000   200 000     

Základ daně 127 650   292 944   450 000   0 92 944     250 000     

Daň (15 %) 19 148     43 942     67 500     0 13 942     37 500       

Průměrné zatížení daní z příjmů 15,00% 15,00% 15,00% 4,76% 8,33%

Poplatník bez rodiny Poplatník s rodinou

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006c.html
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6 Srovnání právních úprav dotčených států 

a doporučení de lege ferenda 

V následující kapitole vycházím z rozboru zdanění FO v jednotlivých zemích 

provedeného v předcházejících částech této práce a tyto úpravy srovnám. 

Zároveň se v závěru tohoto textu pokusím splnit vytyčený cíl a navrhnout 

doporučení, která by mohla přispět k zlepšení tuzemské úpravy DPFO. Jsem si 

vědoma toho, jak obtížný úkol to je. Daňová problematika je komplexním 

systémem, který je ovlivňován mnoha faktory a také sám působí na další oblasti 

společenského života. Tento systém musí být nastaven citlivě vůči těm, kteří 

daňové břemeno nesou, ale také musí poskytovat dostatečný příjem státu 

k pokrytí svých potřeb. Prostor pro velké experimenty je navíc velmi malý, 

jelikož při selhání se negativní dopady velmi těžko napravují. Navíc zde nejde 

pouze o fiskální stránku, ale vliv mají také politické zájmy a sociální jevy. 

Nejprve bych uvedla to, co je pro srovnávané státy společné. Obecně se dá říci, 

že daňové úpravy DPFO v ČR, SRN a Maďarsku si jsou velmi podobné, což 

může být způsobeno skutečností, že se jedná o země z oblasti kontinentálního 

práva. Úprava daně z příjmů je obsažena v zákonech, přičemž v případě SRN 

a Maďarska dokonce do jednotlivého zákona upravujícího pouze samotnou 

DPFO. Nicméně ve všech státech do zákonné úpravy několikrát významně 

zasáhl ÚS, na základě jehož rozhodnutí došlo k modifikaci stávajících norem 

daňového práva. 

Z dalších společných prvků lze pak konkrétně jmenovat způsob určování 

subjektů DPFO, kdy je ve všech státech rozlišováno mezi daňovými rezidenty 

s neomezenou daňovou povinností v daném státě a nerezidenty, kteří zdaňují 

pouze ty ze svých příjmů, které byly dosaženy na jeho území. Také určení toho, 

kdo je daňovým rezidentem, ve všech úpravách závisí na bydlišti nebo obvyklém 

pobytu FO, pro jehož určení je rozhodné, zda se na území státu FO zdržuje 

alespoň 183 dní v kalendářním roce (v případě SRN formulováno jako pobyt 

delší šesti měsíců). 
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Pokud jde o předmět DPFO, tak je jeho vymezení ve zkoumaných státech také 

podobné, kdy se jednotlivé úpravy snaží postihnout veškerý příjem poplatníků. 

Přičemž předmětem jsou realizované příjmy, nikoli dosažené změnou hodnoty 

drženého majetku, a to dosažené ve zdaňovacím období, kterým je kalendářní 

rok, popř. lze pro živnostenské podnikání využít i rok hospodářský. Česká 

úprava navíc obsahuje ustanovení s výčtem příjmů, které jsou z předmětu daně 

vyňaty. To považuju za poněkud problematické, protože je obtížné postihnout 

veškeré položky. Úprava v SRN toto řeší tak, že pokud nelze příjem podřadit 

pod některý ze sedmi druhů příjmů uvedených v EStG, tak nepodléhá dani. 

Všechny úpravy poskytují rozsáhlé katalogy příjmů, které ačkoli jsou 

předmětem DPFO, tak jsou z vůle zákonodárce ze zdanění DPFO osvobozeny. 

Asi nejdetailnější úpravu lze v tomto případě nalézt v SRN. 

Zaměříme-li se na základ daně, tak ve všech zemích lze odečíst výdaje na 

dosažení, resp. dosažení, zajištění a udržení, příjmů. Zde se ale začínají daňové 

úpravy rozcházet. Tak např. ve výši paušálních výdajů lze pozorovat diametrální 

rozdíly, jmenovitě v ČR jsou poměrně vysoké oproti takovému Maďarsku, kde 

jsou paušální výdaje pouze 10%. V SRN je navíc možné odečíst vynaložené 

výdaje na dosažení příjmu i od příjmů ze závislé činnosti, a to v paušální výši 

1 000 €, což v ČR ani v Maďarsku nelze vůbec. Přitom nelze říct, že by závislá 

činnost s sebou nenesla žádné výdaje. Domnívám se, že toto by mohl být vhodný 

nástroj, jak motivovat pracovníky, aby v situaci, kdy se v jednom regionu 

potýkají s nedostatkem pracovních sil a v druhém je zase vyšší nezaměstnanost, 

byli ochotnější za prací dojíždět.  

Zejména při stanovování základu daně ze závislé činnosti lze ČR označit za 

unikát v tom směru, když pro stanovení využívá tzv. superhrubou mzdu. 

V tomto ohledu bylo velmi zajímavé vidět srovnání s Maďarskem, které tento 

způsob výpočtu, po českém vzoru, zavedl v roce 2010 také. Tento koncept však 

v Maďarsku vůbec neuspěl a byl po třech letech zrušen a základem je nyní hrubá 

mzda. K zamyšlení je také Obr. 11 Inkaso DPFO (v mil. Ft) v Maďarsku v letech 

2009-2016 výše, kde jsem porovnala inkaso DPFO v letech 2009 – 2016 

v Maďarsku. Paradoxně od momentu, kdy byla zavedena superhrubá mzda jako 

základ daně, začaly příjmy státního rozpočtu z DPFO klesat. Samozřejmě na to 
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měly vliv i další okolnosti, jako např. velmi prorodinná politika vlády premiéra 

Orbána. Nicméně vzhledem k okolnosti, že od zrušení superhrubé mzdy v roce 

2013 začaly příjmy prudčeji stoupat, bych usuzovala, že Maďarsko učinilo 

správný krok. 

Velké rozdíly lze také nalézt u sazby daně. ČR i Maďarsko jdou cestou lineární 

sazby daně (15 %), kdežto v SRN je sazba daně klouzavě progresivní. Ačkoli je 

procentuální vyjádření sazby daně v Maďarsku totožné s úpravou v ČR, 

z důvodu odlišného stanovení základu daně pro výpočet daně ze závislé činnosti, 

není celková daňová zátěž poplatníků shodná. Také to, že u nás bylo v roce 2013 

zavedeno solidární zvýšení daně, ukazuje, že lineární zdanění zřejmě není 

vhodným nástrojem, když je nutné použít dodatečný nástroj k zdanění 

vysokopříjmových poplatníků. 

Výše a druhy různých snížení ať už základu daně či slev na dani se 

v jednotlivých zemích odlišuje. Co je ale společným trendem je podpora rodin 

s dětmi snižováním jejich daňové zátěže. To je logickým krokem, když se ve 

všech státech potýkají s nepříznivými demografickými trendy. Jako další 

zvýhodnění by mohlo fungovat společné zdanění manželů (tzv. manželský 

splitting), které funguje v SRN. To je velmi užitečné v případě velkých rozdílů 

mezi příjmy manželů, kdy se díky tomuto společnému zdanění vysokopříjmový 

z manželů může vyhnout daňové progresi. Ve společném zdanění manželů 

spatřuji také vhodný prostředek k tomu, aby se zabránilo duplicitnímu 

uplatňování slevy na dítě, které je, jak uvádí Finanční správa, velkým nešvarem. 

Na základě výše provedeného srovnání úprav DPFO v ČR, SRN a Maďarsku lze 

shrnout, že má doporučení pro českou úpravu jsou následující: 

 zavedení možnosti odečíst výdaje vynaložené na dosažení příjmu ze 

závislé činnosti, zejména výdajů na dopravu, 

 varianta 1: návrat k progresivní sazbě daně, a to i za cenu zvýšení daňové 

sazby a znovuzavedení společného zdanění manželů, 

 varianta 2: ponechání stávající lineární sazby daně, základem pro 

výpočet daně by se však stala hrubá mzda bez navyšování o pojistné 
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hrazené zaměstnavatelem, které nelze považovat za příjem poplatníka 

a je to tedy nespravedlivé, 

 pokračovat v současném daňovém zvýhodňování rodin s dětmi. 

Z více teoretických doporučení shledávám za vhodné zavést do českého 

právního řádu všeobecnou definici daně, jak je tomu v SRN, kde je obsažena 

v AO. A také vymezit její odlišení od poplatku, který jako pojem je v současné 

právní úpravě používán nejednotně. To by s sebou případně znamenalo 

i přeřazení některých poplatků, které naplňují všechny obligatorní znaky daní, 

mezi daně a jejich přejmenování nebo naopak upuštění od užívání pojmu 

poplatek s platbami, které nenaplňují definici poplatku. To by též vedlo 

k terminologické jednotnosti. 
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Závěr 

V předložené práci jsem si v úvodu vytyčila za cíl provést srovnání právní 

úpravy daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybraných státech 

Evropské unie, z kterých jsem si po uvážení vybrala Spolkovou republiku 

Německo a Maďarsko. Na základě tohoto srovnání pak měla být formulována 

doporučení de lege ferenda adresovaná českým zákonodárcům ohledně toho, jak 

by mohla být současná právní úprava pozměněna. Při plnění stanoveného cíle 

byly v průběhu zpracovávání této práce využity postupně různé metody, nejprve 

byla provedena analýza právních úprav daně z příjmu fyzických osob 

v jednotlivých státech a tyto poznatky byly poté rozvedeny dále při vzájemném 

srovnání těchto úprav. Z provedeného srovnání pak vyplynula doporučení 

týkající se změn v české úpravě daně z příjmů fyzických osob, čímž byl cíl práce 

naplněn. 

Jako poměrně náročné se ukázalo zorientovat se a provést rozbor právní úpravy 

daně z příjmu fyzických osob v Maďarsku. A to nejen pro specifičnost 

maďarského jazyka, ale zejména z důvodu prakticky od roku 2010 v Maďarsku 

probíhající daňové reformy, kdy každoročně dochází ke změnám v právní 

úpravě, a tak se nedostává aktuálních materiálů. Nicméně právě nahlédnutí do 

maďarské úpravy považuji, kvůli jejich přímé zkušenosti s výpočtem daně 

z příjmů ze závislé činnosti ze superhrubé mzdy, pro úvahy o směřování naší 

úpravy za velmi přínosné. 

Nelze jednoznačně říci, který ze srovnávaných států uplatňuje lepší či horší 

přístup. Vždy je nutné uvažovat o konkrétním poplatníkovi v konkrétních 

životních situacích, jak je ilustrováno na příkladech, které jsou uvedeny v závěru 

každé části týkající se té dané země. Například Maďarsko poskytuje velmi štědré 

snížení základu daně pro rodiny s dětmi. V případě Německa to je pak možnost 

společného zdanění manželů, čímž se mohou vyhnout progresi daňové sazby. 

Právě daňová sazba v Německu, ačkoli se na první pohled oproti srovnávaným 

zdá vysoká, umožňuje poplatníkům uplatnění výdajů na získání, udržení 

a zajištění příjmů, které ostatní úpravy neumožňují. Právě možnost uplatnit 

výdaje zaměstnance na dopravu do zaměstnání je jedna z navrhovaných změn. 
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Další návrh se týká právě daňové sazby. Zde je možné se vydat dvěma směry, 

buďto změnit lineární sazbu daně na progresivní, nebo ponechat lineární sazbu, 

která by se ale vypočítávala z hrubého příjmu a nikoli ze superhrubé mzdy. I zde 

se lze inspirovat německou úpravou, kde se uplatňuje tzv. čistý objektivní 

princip, který spočívá v tom, že může být zdaňován pouze čistý příjem, 

tj. příjem, který má poplatník skutečně k dispozici pro svou vlastní spotřebu. 

O pojistném hrazeném zaměstnavatelem však nelze uvažovat jako o částce, která 

by zvyšovala bohatství poplatníka, a proto tento koncept je nezbytné jako 

nespravedlivý odmítnout. 
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Abstrakt 

Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech 

Evropské unie 

Diplomová práce se zabývá problematikou daní z příjmů fyzických osob 

v České republice, kterou srovnává s úpravou ve dvou dalších členských státech 

Evropské unie. Pro účely srovnání byly zvoleny právní úpravy Spolkové 

republiky Německo a Maďarska. Důvodem pro výběr těchto zemí byla 

skutečnost, že se Německu již po několikáté podařilo hospodařit s vyrovnaným 

rozpočtem, což naznačuje, že je jeho daňový systém správně nastaven. 

U Maďarska bylo rozhodujícím faktorem to, že ji s Českou republikou pojí 

podobný historický vývoj a také se jedná o geograficky a demograficky 

podobnou zemi. Navíc byla v letech 2010 – 2013 v Maďarsku jako základ daně 

pro příjmy ze závislé činnosti zavedena superhrubá mzda, která je v ČR stále 

užívaná. 

Práce se skládá, mimo úvodu a závěru, z šesti kapitol. Nejprve jsou uvedeny 

teoretické poznatky týkající se daní obecně, jako definice a pojmové znaky daně, 

jejich historický vývoj, společně s uvedením jejich funkcí a konstrukčních 

prvků. Následně je rozebrána úprava přímých daní na mezinárodní úrovni, a to 

jak v rámci Evropské unie, ale i úprava mezinárodními smlouvami. Dále jsou 

v práci zanalyzovány konkrétní úpravy daní z příjmu fyzických osob. 

Na závěr jsou úpravy jednotlivých států porovnány a na základě toho vyvozena 

doporučení de lege ferenda pro českou úpravu daně z příjmů fyzických osob. 

Největším nedostatkem zjištěným v úpravě v České republice bylo využívání 

superhrubého základu daně pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. Tento 

způsob výpočtu daně lze považovat za vysoce nespravedlivý, jelikož poplatníci 

odvádí daň z částky, kterou nelze pokládat za příjem poplatníka. Dále nemají ani 

možnost si svůj základ daně snížit o jakékoli výdaje vynaložené na dosažení 

těchto příjmů, což je další návrh směřovaný na zákonodárce. Poslední 

doporučená změna se týká daňové sazby a to ve dvou variantách, buďto jako 

přechod na progresivní daňovou sazbu nebo uchování lineární daňové sazby za 

současného zrušení superhrubého základu daně.  
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Abstract 

Individual income taxation in selected European Union countries 

This thesis explores income tax of private individuals in the Czech Republic and 

draws comparison with tax laws of two other European Union member 

countries: Federal Republic of Germany and Hungary. German government has 

managed to operate with balanced budget for several consecutive years, 

suggesting their tax system is well adjusted. Hungary was chosen for its 

geographical and demographical similarity to the Czech Republic as well as 

shared parallels in the history of both countries. Additionally, between the years 

2010 and 2013, Hungarian tax system used super-gross income as tax base, 

which matches the current (2017) Czech tax system. 

Besides introduction and conclusion, the thesis comprises of six chapters and is 

structured as follows: Introductory parts aim review theoretical background 

regarding taxes in general including definitions, development in historical 

context, functions and individual tax elements. After that comes a breakdown of 

direct tax treatment at the international level, both in the context of European 

Union and international treaties. Thesis then follows with analysis of specific 

treatments of income tax of private individuals. 

The final section compares tax systems of the three countries and uses the 

comparison to draw a set of de lege feranda recommendations for adjustments 

of the Czech treatment of tax income of private individuals. The largest 

shortcoming of the Czech treatment was found to be the use of super-gross 

income as the tax base for income tax from independent activity. This tax scheme 

can be considered highly inequitable, as individuals are taxed based on a sum 

that does not reflect their actual income. Furthermore, tax-payers are offered no 

option to reduce this tax base by any costs expended to achieve their income.  

Last point pertains to adjustment of the tax rate, of which two variants are 

offered: the former is to transition to a progressive tax rate and the latter is to 

keep the current linear tax rate while abandon the use of super-gross income as 

tax base.  
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