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Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice vývoje zdanění příjmů fyzických 
osob, které mají příjmy ze závislé a samostatné činnosti v České republice. 
Článek se neomezuje pouze na daň z příjmů fyzických osob, ale nedílnou 
součástí je o sociální pojistné, které je z dlouhodobého hlediska mnohem 
významnějším daňovým odvodem. Cílem článku je poskytnout analytický 
pohled na zdaňování fyzických osob ze závislé činnosti v České republice, 
a zda se v této oblasti projevují nějaké důležité trendy. 
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samostatně výdělečně činné, zaměstnanci. 
 
Abstract: This paper is about the development of income taxation of self-
employed persons and employees in the Czech Republic. Paper deals with the 
personal income tax and also with social security insurance, which is the most 
important part of public revenues. Main goal of this paper is an analytical 
approach of taxing wages in the Czech Republic, mainly focused on some 
trends. 
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1 ÚVOD 
Zákon o daních z příjmů je právní norma, která má za sebou již 23 existence. 
Za tuto dobu byl vždy několikrát ročně novelizován. Některé novely byly ryze 
technické, část z nich byla zásadní a změnila parametrické nastavení zdanění 
příjmů jednotlivců. Například se jednalo o odstranění klouzavě progresivní 
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sazby daně a zavedení lineární 15% sazby. Nedílnou součástí veškerých úvah 
o míře zdanění příjmů jednotlivců je zohlednění sociálního pojistného 
tj. pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. 
Česká republika dlouhodobě patří mezi země, která osobní důchody více 
zatěžuje sociálním pojistným než osobní důchodovou daní. Snahy o logickou 
inkorporaci sociálního pojistného do osobní důchodové daně byly ve finální 
fázi příprav odloženy (Jednotné inkasní místo). Přesto je důležité sledovat 
vývoj průměrných daňových sazeb zejména u osob, které dosahují příjmů 
ze závislé činnosti, které zdaleka nejvíce přispívají do veřejných rozpočtů 
na dani z příjmů fyzických osob i na sociálním pojistném. 

2 METODIKA 
Důležitým ukazatelem míry zdanění je průměrná daňová sazba, 
která porovnává celkový daňový odvod vůči disponibilnímu příjmu. 
Pro výpočet průměrné sazby zdanění osobních příjmů byl zvolen dvojí 
přístup. První model pracuje s průměrnou hrubou mzdou dle Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v letech 2000-2015 – jedná se tedy 
o dynamický model. Druhý model je statický a pracuje pouze s průměrnou 
hrubou mzdou za rok 2015. V obou modelech je ovšem zachycen vývoj 
jednotlivých parametrů zdanění osobních příjmů včetně sazeb, absolutní výše 
slev, atd. ve zkoumaných letech. 

 (1), 

kde: průměrná mzdar – průměrná mzda dle MPSV za roky 2000 až 2015. 

 (2) 

Následující tabulka poskytuje informaci o vývoji průměrné hrubé měsíční 
mzdy dle MPSV v letech 2000 až 2015. Vývoj průměrné hrubé mzdy 
přibližně vystihoval nárůst průměrných nominálních mezd v ekonomice.  
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Tabulka 1: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 – 2015 v Kč 

Rok 
Průměrná hrubá 
mzda  
v Kč 

Rok 
Průměrná hrubá 
mzda  
v Kč 

2000 13 219 2008 22 593 
2001 14 378 2009 23 488 
2002 15 524 2010 23 951 
2003 16 430 2011 24 430 
2004 17 466 2012 24 919 
2005 18 344 2013 25 417 
2006 19 546 2014 25 942 
2007 20 957 2015 26 611 

Zdroj: MPSV 

Pro výpočet průměrné sazby daně byla pak zvolena úroveň průměrné hrubé 
mzdy ve výši 50 %, 100 % a 300 %. Důvodem bylo zachycení míry zdanění 
u podprůměrných, průměrných i nadprůměrných příjmů jednotlivců. 
Obdobnou metodiku tradičně používá i např. OECD ve své publikaci Taxing 
Wages. 

3 VÝSLEDKY 
Obrázek 1 shrnuje vývoj průměrné daňové sazby (DPFO a sociálního 
pojistného) v čase tedy se zohledněním průměrných mezd v jednotlivých 
letech. Průměrná sazba pro kategorii 0,5 násobku průměrné mzdy v rámci 
šestnácti pozorování činila 16,72 %. U 1,0 násobku průměrné mzdy tedy 
na úrovni průměrné mzdy činila 23,01 % a u 3 násobku 30,32 %. Nejnižší 
průměrná sazba daně byla ve zkoumané časové řadě u kategorie 0,5 násobku 
průměrné mzdy v roce 2009, kdy byla snížena nominální sazba u sociálního 
pojistného z 12,5 % na 11 % (část pojistného, která je srážena z hrubé mzdy 
zaměstnance). Nejvyšší průměrná sazba daně byla u stejné kategorie 
0,5 násobku průměrné mzdy v roce 2005, tedy v posledním roce klouzavě 
progresivní sazby DPFO s mezní sazbou daně v prvním pásmu ve výši 15 %. 
Změna v procentních bodech mezi krajními roky 2015 a 2000 činí u kategorie 
0,5 násobku průměrné mzdy -3,5 p.b., u kategorie 1,0 násobku průměrné 
mzdy -0,94 p.b. a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy -1,84 p.b. Z grafu 
je patrné, že od roku 2000 došlo k poklesu daňového zatížení mezd v České 
republice, a to nejvíce u nízkopříjmových kategorií obyvatel. Hlavní příčinou 
bylo odstranění klouzavé progrese a snížení sociálního pojistného 
za zaměstnance z 12,5 % na 11 %. 
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Obrázek 1: Vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 
v % (dynamický model) 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

Obrázek 2 ilustruje vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 
pro statický model, který pracuje s průměrnou mzdou dle MPSV platnou 
v roce 2015. Statický model ovšem zachovává jednotlivé reálné parametry 
zdanění u DPFO a u sociálního pojistného v jednotlivých zkoumaných letech. 
Statická je tedy pouze část průměrné mzdy (základny pro výpočet).  

V letech 2000 až 2015 činila průměrná sazba daně u kategorie 0,5 násobku 
průměrné mzdy 18,62 %, u kategorie 1,0 násobku průměrné mzdy 
24,62 % a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy 32 %. Změna v procentních 
bodech mezi krajními roky 2015 a 2000 činí u kategorie  
0,5 násobku průměrné mzdy -6,8 p.b., u kategorie 1,0 násobku průměrné 
mzdy -2,89 p.b. a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy -6,95 p.b. I z tohoto 
statického srovnání je tedy patrné, že došlo ke snížení daňové zátěže u osob, 
které dosahovaly příjmů ze závislé činnosti.  
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Obrázek 2: Vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 v % (statický 
model) 

 
 Zdroj: vlastní výpočty 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Ačkoliv je možné u zdanění příjmů jednotlivců dosahujících příjmů ze závislé 
činnosti pozorovat výrazný trend snižování průměrné daňové sazby, neboli 
daňového zatížení, pak u celkového daňového mixu k těmto změnám takto 
významně nedocházelo. Změna podílu celkových daňových příjmů na hrubém 
domácím produktu mezi roky 2007 až 2013 v ČR činila 0,19 %. Česká 
republika tedy přesunula daňové zatížení z přímých daní do daní nepřímých.  

Zdanění osobních příjmů patří mezi nejvíce citlivé otázky a je často 
předmětem politických diskusí. Samotný zákon o daních z příjmů patří mezi 
normy, které se mnohdy novelizují na základě politické poptávky a nikoliv 
na základě celospolečenského konsenzu. Zejména první část zákona o daních 
z příjmů, která se týká fyzických osob, patří mezi nejvíce komplikované 
právní normy. Do budoucna by bylo vhodné znovu otevřít otázku superhrubé 
mzdy a jejího odstranění ze zákona o daních z příjmů. Koncept superhrubé 
mzdy narušuje princip zdanění jako takového, kdy se zdaňuje pouze 
disponibilní příjem. Reálné zrušení je ovšem velmi nejisté vzhledem 
ke konstrukci jednotlivých dílčích základů daně (závislá versus samostatná 
činnost).  
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Dlouhodobě českému daňovému systému neprospívá ani odlišnost pravidel 
pro výpočet pojistného na sociálním zabezpečení a na veřejném zdravotním 
pojištění. U sociálního zabezpečení je kupříkladu stále zachován maximální 
vyměřovací základ, u veřejného zdravotního pojištění byl maximální 
vyměřovací základ od 1. ledna 2015 zrušen. Na maximální vyměřovací základ 
jako takový ovšem stále navazuje ustanovení o solidárním zvýšení daně, které 
je rovněž velmi diskutabilní, protože se vztahuje pouze na dva z celkem pěti 
dílčích základů daně, což vede k porušování principu daňové neutrality.  

Samotnou kategorií jsou výdaje uplatňované procentem z příjmů známé jako 
tzv. paušální výdaje. Jejich výše je v mezinárodním srovnání naprosto 
unikátní a český zákon o daních z příjmů se s touto skutečností vyrovnal 
nastavením dvojího režimu pro jeden typ daňového poplatníka, který dosahuje 
příjmů ze samostatné činnosti. Omezení na uplatnění slev na vyživované 
osoby u osob, které mají příjmy ze samostatné činnosti, je rovněž možné 
považovat za porušení principu daňové neutrality.  

V neposlední řadě je nutná diskuse ohledně postavení daňové judikatury 
v českém právním řádu. Český právní řád je založen na principech 
kontinentálního práva a nikoliv na principech anglosaského práva, který 
je charakteristický precedenty. Zejména Nejvyšší správní soud, ale i jiné 
soudy tak přispívají k výrazné proměně českého daňového systému, aniž 
by docházelo ke změně hmotného daňového práva jako takového.  
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