
CÍLE A DOPADY SOUČASNÉ „KONCEPCE“ DAŇOVÉ 
REFORMY V ČR 
 
OBJECTIVES AND IMPACT OF CURRENT "CONCEPT" 

OF TAX REFORM IN THE CZECH REPUBLIC 
 
 

Alena Vančurová 
 
 
Abstrakt: Reforma přímých daní se v ČR připravuje už řadu let. V současné 
době prezentovaná verze bude mít mnohé odrazy ve změně daňového zatížení 
různých druhů příjmů, sociálních i příjmových skupin. Tento příspěvek se 
zaměří na diskusi dopadu navrhovaných změn na základní druhy příjmů 
a velké sociální skupiny. Odhadnut bude rovněž možný vliv na progresivitu 
přímého zdanění v ČR. 
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Abstract: The reform of direct taxation in the Czech Republic is preparing 
for many years. Currently presented version will have many reflections in the 
change in the tax burden on different types of income, social and income 
groups. This paper will focus on the discussion of the proposed changes to the 
basic types of income and large social groups. The possible impact on the 
progressivity of direct taxation in the country eill also be estimated. 
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1 ÚVOD 

Změny ve zdanění osobních důchodů jsou v České republice časté. Souběžně 
od roku 2006 je připravována nová koncepce přímých daní, která byla 
postupně spojena s realizací plánu jednoho inkasního místa a následně se 
snahou o co nejužší provázání konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických 
osob a pojistného sociálního pojištění. 

 
64 



K hlavním cílům daňové reformy v oblasti zdanění osobních důchodů lze 
v současné době zařadit: 

 zjednodušení zdanění spočívající v minimalizaci daňových výjimek, 
 

 administrativní zjednodušení,  
o rozšíření elektronické výměny informací,  
o omezení počtu správních orgánů v oblasti daňové správy 

a s provázáním agend různých typů správních orgánů, 
 

 snížení rozdílu v daňovém zatížení různých druhů příjmů, 
 

 odstranění degresivity daně z příjmů fyzických osob pro vysoké 
základy daně, 
 

 integrace daně s příjmů fyzických osob a sociálního pojistného. 
 

Tento článek se zaměřuje pouze na příjmy ze závislé činnosti, které jsou 
jednak nejvydatnější součástí základu daně z příjmů fyzických osob i všech 
subsystémů sociálního pojistného a jednak lze právě u tohoto druhu příjmů 
nejlépe simulovat dopady připravovaných změn. 
 

2 DESKRIPCE ZMĚN PRŮMĚRNÉ DAŇOVÉ SAZBY 

Pro deskripcí změn daňového zatížení byla zvolena bodová progresivita 
posuzovaná přes průměrnou daňovou sazbu. Model se zaměřuje na období od 
roku 2000, ve kterém docházelo k četným změnám základních konstrukčních 
prvků daně z příjmů fyzických osob i ke změnám v oblasti pojistného 
sociálního pojištění. Vypovídací schopnost by byla velmi malá, pokud by při 
hodnocení progresivity nebyl vzat v úvahu vývoj nominálních příjmů 
v ekonomice. Ten byl zachycen na základě vývoje průměrné mzdy. Průměrná 
mzda za léta 2011 – 2013 byla odhadnuta. Model byl zpracováván v době, 
kdy se počítalo se spuštěním reformy příjmových daní od roku 2013, ačkoli 
nyní je zřejmé, že k tomu nedojde před rokem 2014, pro tento článek zůstává 
reformním rok 2013. Model se omezuje na následující parametry. 
 
2.1 Osvobození od daně 

Jednou ze základních změn nové koncepce by mělo být rozšíření základu 
daně prostřednictvím radikálního omezení rozsahu osvobozených příjmů. 
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Mezi fiskálně významné druhy příjmů, u kterých má být zrušeno osvobození, 
patří následující: 
 
Tab. 1: Plánované zrušení osvobození 
§ popis přínos  

v mld. 
Kč 

6 odst. 9 písm. 
b) 

stravování jako nepeněžní plnění 5,2 

§ 6 odst. 9 
písm. e) 

zvýhodnění poskytované zaměstnavatelem 
provozujícím veřejnou dopravu8 

0,1 

§ 6 odst. 9 
písm. h) 

peněžního plnění za výstrojní a proviantní náležitosti 
příslušníkům ozbrojených sborů 

0,1 

§ 6 odst. 9 
písm. ch)  

náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované 
příslušníkům bezpečnostních sborů 

- 

§ 6 odst. 9 
písm. i) 

hodnota přechodného ubytování 0,05 

§ 6 odst. 9 
písm. j) 

náhrada za ztrátu na důchodu - 

§ 6 odst. 9 
písm. l) 

úrokové zvýhodnění půjček 0,5 

§ 6 odst. 9 
písm. m) 

zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně 
příslušníkům ozbrojených sil 

0,1 

§ 6 odst. 9 
písm. n) 

odstupné horníkům - 

 celkem 6,05 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Největší efekt je očekáván od zrušení osvobození u stravování na pracovišti, 
ten se samozřejmě ještě zvětší po přiřazení do vyměřovacích základů. 
 

8 Toto osvobození ovšem má být nahrazeno zatím nezveřejněným oceněním benefitu. 
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2.1.1 Změny v základech daně 

Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se ve sledovaném 
období změnil 2x, a to výrazně. Změny dané především pozicí pojistného 
sociálního pojištění ve vztahu k základu daně z příjmů ze závislé činnosti lze 
rychle ilustrovat následující tabulkou: 
 
Tab. 2: Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v porovnání s hrubým 
příjmem (v %) 
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Zdroj: Sbírka zákonů a vlastní výpočet 
 
Ze změn v konstrukci vyměřovacího základu je v modelu využita jen jediná, 
a to zavedení maximálního vyměřovacího základu, který v letech 2008 a 2009 
byl 48násobkem průměrné mzdy, v letech 2010 až 2012 je uvažováno 
s 72násobkem průměrné mzdy. V roce 2013 se vychází s předpokladu, 
že maximální vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění bude 
zachován ve výši 72násobku průměrné mzdy a maximální vyměřovací základ 
na sociální zabezpečení se vrátí na 48násobek průměrné mzdy.9 Jiné změny 
konstrukce vyměřovacích základů nebyly vzaty v úvahu. 
 

2.1.2 Základní odpočet a základní sleva na dani 

Zjednodušený model beru v úvahu jen základní odpočet od základu daně 
(34 920 pro rok 2000 a 38 040 v letech 2001 až 2005), resp. základní slevu 
na dani (7 200 Kč v letech 2006 a 2007, 24 840 Kč v následujících letech 
s výjimkou roku 2011, kdy se sleva na dani snížila na 23 640 Kč). 
 
2.1.3 Sazby daně a pojistného 

V úvahu byly vzaty veškeré změny sazeb daně z příjmů fyzických osob 
(ta se měnila v letech 2000 – 2011 3x), pro rok 2013 model vychází ze sazby 
20 %, i když o ní ještě není rozhodnuto, a tak může být i vyšší. 

9 Tato změna byla realizována na základě rozhodnutí Ústavního soudu už od roku 2012. 
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Také sazba sociálního pojistného se jednou změnila. Pro rok 2013 se vychází 
ze zachování sazby na důchodové pojištění a zvýšení sazby pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění z 4,5 % na 6,5 %. 
 

2.1.4 Zavedení zaměstnaneckého bonusu 

Reforma příjmových daní je konstruována jako výnosově neutrální. Kalkuluje 
se zavedením zaměstnaneckého bonusu (primárně sleva na dani ve výši 
3 000 Kč za rok),10 který by měl nahradit redukci osvobození. Ministerstvem 
financí odhadované zvýšení daňových příjmů díky redukci osvobození je 
odhadováno na 5,81 mld. Kč, což prostřednictvím průměrné sazby lze 
odhadnout na výpadek základů daně ve výši 31,8 mld. Kč. Zaměstnanecký 
bonus má nejen formu slevy na dani, ale i daňového odpočtu, tedy odpočtu 
daně. Jeho dopad lze simulovat prostřednictvím počtu osob v hlavním 
pracovním poměru (za I. čtvrtletí 2011 to bylo 3 854 000 fyzických osob). 
Na tomto jednoduchém základu lze modelovat snížení daňových příjmů 
o 11,562 mld. Kč, pokud by všechny tyto osoby zaměstnanecký bonus čerpali. 
Skutečný dopad bude pravděpodobně nižší, ne však několikanásobně. 
 

2.1.5 Limity vyměřovacích základů 

Protože o minimálních vyměřovacích základech není dosud rozhodnuto, 
minimální vyměřovací jsou de facto abstrahovány, vzhledem ke zvoleným 
násobkům průměrné mzdy. Prostor je naopak věnován maximálním 
vyměřovacím základům, které byly zavedeny od roku 2008 a o dva roky 
později se o polovinu zvýšily. V reformním roce se vychází z maximálního 
vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění v současné 
výši a na důchodové pojištění z poklesu maximálního vyměřovacího základu 
na úroveň roku 2008 a 2009. 
 

3 VÝVOJ PRŮMĚRNÉ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB 

Změny v průměrné sazbě daně, která je vyjádřena jako podíl daně z příjmů 
fyzických osob (resp. daně a pojistného sociálního pojištění sraženého 
ze mzdy zaměstnance) na hrubé mzdě byly zpracovány pro následující 
násobky průměrné mzdy: 0,5, 0,7, 1, 1,5, 3, 6, a 12násobek průměrné mzdy. 
 

10 V době publikace článku se však již se zavedením zaměstnackého bonusu nepočítá. 
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Změny v průměrné sazbě daně pro příjmy ze závislé činnosti ve výši 
vybraných násobků průměrné mzdy jsou shrnuty v následujícím grafu: 
 
Graf 1: Vývoj průměrné sazby daně z příjmů fyzických osob v letech 2000 
až 2013 pro vybrané násobky průměrné mzdy 
 

 

Zdroj: Sbírka zákonů, Prezentace ministerstva financí a vlastní výpočet 
 

Z grafu je patrné, že nejrovnoměrnější vývoj byl pro 1 a 1,5 násobek 
průměrné mzdy, kdy průměrná sazba v celém intervalu mírně roste 
(u jednonásobku průměrné mzdy s výjimkou roku 2006). Tato úroveň příjmu 
je významným nositelem daňového výnosu s poměrně četným zastoupením 
a vyšší efektivní sazbou daně. 
 
Rovněž pro 0,7 násobek průměrné mzdy, což se týká velmi široké skupiny 
zaměstnanců, je zdanění celkem rovnoměrné, v první polovině první dekády 
tohoto století mírně rostlo vlivem růstu průměrné mzdy (a to i bez změny 
parametrů zdanění), po té díky reformě levicové vlády lehce pokleslo, pak 
následoval mírný růst následovaný stagnací. 
 
Od roku 2008 se velmi dramaticky chovají průměrné sazby daně u vysokých 
násobků průměrné mzdy, plánovaná reforma u těchto násobků zajistí 
odstranění degresivity, zvýšená průměrná sazba se ale projeví v uvažovaném 
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modelu až u 12ti násobku průměrné mzdy, protože tam již převáží vliv růstu 
nominální sazby daně před poklesem základu daně.11 
 
Změny v průměrné sazbě daně mezi lety 2012 a 2013 jsou nepodstatné, 
zvýšení sazby lze pozorovat až od příjmu ve výši 12ti násobku průměrné 
mzdy, ve všech ostatních sledovaných bodech dochází k mírnému poklesu 
zatížení daní z příjmů fyzických osob. 
 

4 CELKOVÉ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ 
ČINNOSTI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE 

Pojistné sociálního pojištění má v ČR skoro dvojnásobný výnos oproti oběma 
daním z příjmů, proto je nelze ignorovat. 
 
Jestliže zavedení zaměstnaneckého bonusu by mělo devastující vliv na výnos 
daně z příjmů fyzických osob, celkový efekt po zapojení pojistného sociálního 
pojištění a plánované daně z objemu mezd je jiný, což lze ilustrovat 
v následující tabulce. 
 
Tab. 3: Predikce dopadu změn ve zdanění příjmů zaměstnanců od roku 2013 
 

 zaměstnanec zaměstnavatel 

VZP 2,07   

SZ 2,07   

odvod z objemu mezd  10,19 

snížení DPPO  - 1, 94 

celkové efekty 12,39  

po započtení slevy 6,88  

Zdroj: Prezentace ministerstva financí a vlastní výpočet 
 

11 Tento efekt má být dodatečně odstraněn přirážkou k dani z příjmů, která ale způsobí pokles 
míry zdanění od 72 násobku průměrné mzdy, a to díky nestejné úrovni maximálních 
vyměřovacích základů pro veřejné zdravotní pojištění a pro sociální zabezpečení. 
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Z tabulky je patrné, že po započtení kompenzací týkajících se rozšíření 
vyměřovacích základů způsobí, že snížení výnosu daně z příjmů fyzických 
osob je skoro z poloviny kompenzováno zvýšením výnosu sociálního 
pojistného, resp. daně z objemu mezd. 
 
Vývoj celkového daňového zatížení je ilustrován na následujícím grafu. 
 
Graf 2:  Průměrné celkové daňové zatížení vybraných násobků průměrné 

mzdy v letech 2000 - 2013 

 

Zdroj: Sbírka zákonů, Prezentace ministerstva financí a vlastní výpočet 
 

Trendy v průměrném celkovém odvodovém zatížení příjmů ze závislé 
činnosti jsou velmi podobné jako u samotné daně z příjmů fyzických osob. 
Zvýraznily se však dopady zavedení maximálního vyměřovacího základu od 
roku 2008, které nejen nebyly kompenzovány daní z příjmů, ale díky 
konstrukci základu daně jí byly dokonce podpořeny. Na závěr bude ještě 
uvedena tabulka s průměrným daňovým zatížením v klíčových letech. 
 
Ještě jeden efekt je zajímavý, a to zejména z pohledu politického rozhodování 
o nastavení jednotlivých daní. Z následujícího grafu je evidentní, jak je 
rozšiřovala oblast, ve které poplatník neplatil daň z příjmů fyzických osob. 
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Graf 3 Procento průměrné mzdy s nulovým daňovým zatížením daní z příjmů 
fyzických osob 

 

 

Zdroj: Sbírka zákonů, Prezentace ministerstva financí a vlastní výpočet 
 

5 ZÁVĚR 

Při navrhované koncepci daně z příjmů fyzických osob a pojistného 
sociálního pojištění od roku 2014 by při zdanění příjmů ze závislé činnosti 
nedošlo k významným incidenčním změnám v závislosti na výši příjmů.  
 
V této fázi zpracování však nelze posuzovat změny v daňové incidenci mezi 
různými druhy příjmů. 
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