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Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na rozbor vykazovaných hrubých 
disponibilních příjmů samo zaměstnaných, resp. osob samostatně výdělečně 
činných v České republice, a to na základě dat získaných z databáze daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob od Ministerstva financí České 
republiky (ADIS). 
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1 ÚVOD 
Odvodové zatížení osob samostatně výdělečně činných v porovnání 
se zaměstnanci je už řadu let (s kulminací od roku 2008) „věčným“ tématem 
odborných, politických i laických diskusí v ČR.  

Detailní poznání příjmových poměrů a z nich odvozených daňových zatížení 
různých skupiny poplatníků je velmi aktuální téma a je na něj zaměřena nejen 
pozornost ekonomů, tak politiků i široké veřejnosti. Volební programy 
akcentují daňovou spravedlnost a naznačují úpravy, kterými by jí chtěly 
dosáhnout. Například volební program strany ANO (ANO 2013) explicitně 
uvádí, že: „Veškeré zásahy do daňové soustavy musí být promyšlené…”, dále 
předpokládá… „Další zjednodušení daňových pravidel v podobě paušalizace 
vybraných položek, jejichž správa je nákladnější (na straně daňových 
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poplatníků i kontrolujících správců daně) než efekt z výběru (např. cestovní 
náhrady, zaměstnanecké benefity apod.).” Obdobně hovoří i program ČSSD 
(ČSSD 2013), kdy plánuje, že: „Spravedlivě rozdělíme daňové břemeno. 
Odstraníme superhrubou mzdu a vrátíme se k hrubé mzdě, která je obvyklá 
v zemích Evropské unie. Zajistíme stabilitu a předvídatelnost daňového 
systému.“ Lze konstatovat, že výše uvedených cílů není možné dosáhnout bez 
precizní znalosti skutečného daňového zatížení (incidence) na co nejnižší 
úrovni, nejlépe až na úrovni jednotlivých subjektů daní. To ale není možné 
bez věrohodných informací o disponibilních příjmech velkých sociálních 
skupin. Právě podnikatelé jsou skupinou, pro kterou se v současné době 
nepublikují statistická data v potřebné struktuře. 

Ambicí tohoto článku není formulovat závěry o tom, zda vzrůstá distorze 
mezi zdanění závislé a samostatné činnosti v ČR, ale vytvoření podmínek 
pro přesnější a zasvěcenější diskusi na dané téma prostřednictvím solidního 
zhodnocení vykazovaných hrubých disponibilních příjmů osob samostatně 
výdělečně činných. Zásadním problémem při hodnocení příjmů osob 
samostatně výdělečně činných je nedostatek dostatečně věrohodných 
statistických dat, neboť výběrová šetření příjmů se opírají o jen stěží 
ověřitelné informace od jednotlivých osob. 

Oficiální údaje uvedené v daňových přiznáních (v České republice v rámci 
ADIS) tak představují jediný dostupný zdroj informací zahrnující téměř úplný 
soubor osob s tímto druhem příjmů. Za hrubý disponibilní příjem 
je v příspěvku vzhledem k použitému zdroji dat považován základ daně 
z příjmů fyzických osob, resp. dílčí základ daně z příjmů ze samostatné 
činnosti. Provedená měření vycházejí z databáze daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2012. 

2 VYMEZENÍ OKRUHU ZKOUMANÝCH OSOB 
Za zdaňovací období kalendářního roku 2012 bylo podáno celkem 1 915 398 
daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, z nich v 1 112 986 byla 
uvedená nenulová hodnota dílčího základu daně z příjmů ze samostatné 
činnosti, což představuje necelých 53 % daňových přiznání. (Nejvíce 
zastoupeným dílčím základem je dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti, 
který má nenulový 57,64 % osob podávajících daňové přiznání. Pro analýzu 
bylo třeba vyčlenit osoby, u kterých lze předpokládat, že jejich hlavním 
zdrojem příjmů je samostatná činnost. K tomu byl vytvořen model, jehož 
základem bylo vyloučení osob, které pobírají důchod z důchodového 
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zabezpečení, studentů a dále osob, které mají příjmy ze závislé činnosti vyšší 
než 100 000 Kč.1 Takto abstrahované osoby jsou dále nazývány čisté osoby 
samostatně výdělečně činné. Těch v použitém souboru bylo 654 946, tedy jde 
o zhruba třetinu osob podávacích daňové přiznání a skoro 59 % osob, které 
v daňovém přiznání vykazují příjmy ze samostatné činnosti. 

Na dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti připadá v souboru 
daňových přiznání cca 12 % základů daně, po vyloučení pojistné hrazeného 
zaměstnavatelem z dílčího základu daně příjmů ze závislé činnosti je to 15 %, 
jak je shrnuto v následující tabulce. Tabulka kromě dat z daňových přiznání 
do příjmů ze závislé činnosti ještě konsolidovaně zahrnuje příjmy z databáze 
vyměřovacích základů na důchodové pojištění zaměstnanců spravované 
MPSV (StatMinVZ 2012). 

Tabulka 4 rozdělení základů daně z příjmů fyzických osob do dílčích základů 
daně 

Dílčí základy (základy daně) V mld. 
Kč  

Podíl DZD 
na ZD  

Podíl DZD na ZD bez 
pojistného zaměstnavatele  

Dílčí základ daně z příjmů ze závislé 
činnosti (superhrubá mzda) 

1 421 88% 112% 

Dílčí základ daně z příjmů „mimo závislou 
činnost“ 

188 12% 15% 

Z toho příjmy ze samostatné činnosti 146 9% 11% 

Z toho příjmy z kapitálového majetku, 
z nájmu, ostatní 

42 3% 3% 

Zdroj: ADIS 2012. StatMinVZ 2012. 

3 ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ ČISTÝCH OSOB SAMOSTATNĚ 
VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH 

Rozdělení příjmů čistých osob samostatně výdělečně činných vzhledem 
k používaným datům nemohlo být převedeno do standardního decilového 
tvaru, protože použitá data to neumožňovala, a tak byla analýza prováděna 
podle pásem základu daně, resp. dílčího základu daně příjmů ze samostatné 
činnosti, pásma ale nejsou stejně široká. 

Data jsou shrnuta do následující tabulky: 

1 Podrobněji k definici a postupu odvození viz Vančurová, Mazouch, Klazar (2015). 
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Tabulka 5 rozdělení dílčích základů daně ze samostatné činnosti a základů daně 
čistých osob samostatně výdělečně činných v pásmech podle velikosti 
pásma dle dílčího základu 
daně příjmů ze samostatné 
činnosti, horní limit, včetně 

četnost podíl 
na celkové 
četnosti 

suma dílčích základů 
daně ze samostatné 
činnosti v Kč  

suma dílčích 
základů daně 
v Kč  

podíl dílčích základů daně 
ze samostatné činnosti 
na základu daně 

do 18 000  88 459 13% -6 732 438 610 3 292 268 662 NA 

18 – 40 000  62 865 9% 1 837 661 593 3 031 410 094 61% 

do 55 000  64 670 10% 3 267 670 044 4 207 381 377 78% 

do 78 000  48 136 7% 3 325 878 562 3 869 973 571 86% 

do 100 000  54 482 8% 4 842 264 862 5 432 759 125 89% 

do 113 000  29 898 5% 3 181 994 116 3 463 289 254 92% 

do 150 822  95 689 14% 12 785 493 591 13 533 220 506 94% 

do 194 000  86 671 13% 14 620 302 924 15 220 087 723 96% 

do 301 644  65 699 10% 15 676 441 234 16 326 392 150 96% 

více…  67 606 10% 55 711 133 659 57 277 492 832 97% 

celkem 664 175 100%    

Poznámka: NA značí nedostupný údaj 

Zdroj: ADIS 2012 

Tabulka dostatečně ilustruje rozdílnou velikost pásem podle dílčího základu 
daně příjmů ze samostatné činnosti. Tento nedostatek se částečně pokouší 
eliminovat následující graf, který četnost relativizuje na 1 Kč dílčího základu 
daně. 

Graf 1 Přepočtený výskyt osob v daných pásmech. 

 
Poznámka: Interpretace uvedených údajů může být následující – osoby 
nejčastěji vykazují své dílčí daňové základy z příjmů ze samostatné činnosti 
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v intervalu 40 až 55 tisíc Kč ročně, kdy na každou korunu tohoto intervalu 
v průměru připadají více než 4 daňová přiznání, přičemž v ostatních pásmech 
je to významně méně.  

Zajímavý nárůst vykazovaní je také v pásmu do 150 822 Kč, viz text dále. 
Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění (v tabulce mVZdp) byl 
v roce 2012 určen jako 12*0,5*0,5*25137 Kč, tedy 74 411 Kč. Tomu 
odpovídá situace, kdy dílčí základ daně byl vykázán ve výši 150 822 Kč.    

Zdroj: ADIS 2012. 

Dvě pásma v předchozím grafu a tabulce se zdají být až příliš nestandardní, 
v tabulce jsou vyznačena stínováním. První 150 822 Kč odpovídá hranici 
dílčího základu daně, při které osoba dosáhne minimálního vyměřovacího 
základu na důchodové pojištění osob samostatně výdělečných vykonávajících 
hlavní činnost. Díky omezení modelu lze předpokládat, čisté osoby 
samostatně výdělečně činné hlavní činnost vykonávají. Dílčí základ daně 
do této hranice má 67 % čistých osob samostatně výdělečně činných. 

Druhá hranice pásma je právě ve dvojnásobné výši, což odpovídá 
minimálnímu vyměřovacímu základu pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, tj. 301 644 Kč. Obě tyto hranice pásem jsou odvozeny 
z minimálních vyměřovacích základů platných pro rozhodné období 
kalendářního roku 2012. Do hranice dílčího základu daně čistých osob 
samostatně výdělečně činných na veřejné zdravotní pojištění se za rok 2012 
„vešlo“ 90 % těchto osob. 

Nelze pominout, že právě osoby samostatně výdělečně činné patří k těm, 
které mívají základ daně z příjmů fyzických osob rozprostřen mezi více 
dílčích základů daně, často se u nich souběžně vyskytují jak příjmy ze závislé 
činnosti (při omezeních modelu však jsou zahrnuty jen osoby, u kterých výše 
hrubé mzdy nepřekročila 100 000 Kč), tak i výnosy z majetku zdaňované 
ve zbývajících třech dílčích základech daně. Proto následuje graf, který 
pro jednotlivá pásma ukazuje váhu dílčího základu daně příjmů ze samostatné 
činnosti na celkovém základu daně. 
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Graf 2 podíl dílčího základu daně příjmů ze samostatné činnosti na celkovém 
základu daně čistých osob samostatně výdělečně činných podle pásem dílčího 
základu daně příjmů ze samostatné činnosti 

 
Poznámka: ř37 ku ř. 42 značí podíl dílčího základu daně z příjmů 
ze samostatné činnosti na celkovém základu daně u skupiny čistých osob 
samostatně výdělečně činných. 

Zdroj: ADIS 2012. 

Grafem lze ilustrovat, že se vzrůstajícím dílčím základem daně příjmů 
ze samostatné činnosti výrazně roste podíl tohoto dílčího základu daně 
na celkovém základu daně. 

Ačkoli zpracovávaná data neumožnila vytvořit standardní decilové rozdělení 
příjmů čistých osob samostatně výdělečně činných, následující tabulka uvádí 
alespoň několik charakteristik, které by měly toto rozdělení přiblížit. 

Tabulka 6 některé kvantilové charakteristiky dílčích základů daně 
ze samostatné činnosti a základů daně čistých osob samostatně výdělečně 
činných 

 

dílčí základ daně příjmů 
ze samostatné činnosti v Kč základ daně v Kč 

1. decil 13 515                     18 507     
1. kvartil 44 775                     56 556     
polovina 105 859                   119 142     
poslední kvartil 177 690                   186 296     
poslední decil 305 832                   327 972     
průměr 163 385                   189 189     

Zdroj: ADIS 2012. 
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Za předpokladu, že disponibilní příjem osoby bude považován za rovný 
základu daně, pak minimálně čisté osoby samostatně výdělečně činné 
v prvním decilu negenerují dostatečný příjem ani na úhradu sociálního 
pojistného. I při abstrakci od nezdanitelných částek základu daně a slev 
na dani s výjimkou základní slevy na poplatníka minimálně polovina čistých 
osob samostatně výdělečně činných neplatila za rok 2012 žádnou daň z příjmů 
fyzických osob. 

Zajímavé mohou být četnosti čistých osob samostatně výdělečně činných 
dosahujících některých formálních hranic významných pro parametry 
příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Následující tabulka některé 
z nich uvádí. Vzhledem ke struktuře dat uvedené hodnoty se zvoleným 
parametrům jen přibližují. 

Tabulka 7 četnost čistých osob samostatně výdělečně činných majících základ 
daně pod hranicí zvolených parametrů 

pojmenování hodnota v Kč relativní četnost 

(12x) životní minimum 40 920 23,9 % 

(12x) minimální mzda 100 000 47,1 % 

(12x) průměrná mzda 300 000 91,6 % 

dvojnásobek (12x) průměrné mzdy 600 000 98,1 % 

hranice pro solidární zvýšení daně 1 200 000 99 % 

maximální vyměřovací základ 2 400 000 99 % 

Poznámka: Životní minimum bylo použito v úrovni pro jednotlivce 
v jednočlenné domácnosti jako minimální společensky uznaná hranice 
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. 
Kalkulace viz http://www.mpsv.cz/cs/11852 

Zdroj: ADIS 2012, MPSV 2012. 

Ačkoli životní minimum osob samostatně výdělečných se stanoví jinak, 
je zarážející, že skoro čtvrtina čistých osob samostatně výdělečně činných 
vykazuje nižší základ daně než je tato hodnota. I když minimální mzda 
je čistě administrativní hodnota, je s podivem, že pod její úrovní je skoro 
polovina čistých osob samostatně výdělečně činných. Z druhé strany základy 
daně tak vysoké, že osoby narazí na solidární zvýšení daně a maximální 
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vyměřovací základ pojistného na důchodové pojištění se týká jen necelého 
procenta čistých osob samostatně výdělečně činných. 

4 ZÁVĚRY 
Pokud základy daně čistých osob samostatně výdělečně činných budou 
považovány za nejvěrohodnější aproximaci hrubých disponibilních příjmů 
těchto osob, lze je považovat za velmi nízké, což lze jen stěží interpretovat 
v zemi, ve které podíl samozaměstnaných na 1 000 obyvatel dosahuje jedné 
z nejvyšších hodnot v Evropě (a to máme nízký podíl samostatně 
hospodařících rolníků). 

Z provedené analýzy lze vyvodit i některá doporučení pro daňovou politiku. 

Konstrukce daně z příjmů fyzických osob je přizpůsobována příjmům 
ze závislé činnosti, je to pochopitelné, ale jen čistých osob samostatně 
výdělečně činných je přes 600 000, proto není možné od této sociální skupiny 
při změnách konstrukce daně z příjmů fyzických osob abstrahovat. Dosavadní 
praxe (např. konstrukce základu pro výpočet solidárního zvýšení daně) 
vytváří nechtěné distorze. 

Při testování navrhovaných změn je třeba hledat nejen modelově přijatelné 
řešení, ale soustředit se na dopad na velké skupiny poplatníků simulováním 
dopadu na bázi dat z daňových přiznání za uplynulá zdaňovací období. Kdyby 
například zrušení zdaňování superhrubé mzdy (jak je uvedeno ve vládním 
prohlášení i v koaliční smlouvě) doprovázelo zvýšení nominální sazby daně 
z příjmů fyzických osob na 20 %, nedotklo by se to více než poloviny čistých 
osob samostatně výdělečně činných, protože by i nadále jejich částka daně 
byla nulová. Stejně tak diskutované zvýšení parametru pro výpočet 
vyměřovacího základu sociálního pojistného např. z 50 % na 60 % 
by pro většinu čistých osob samostatně výdělečně činných nebylo spojeno 
se zvýšenou částkou pojistného, i nadále by platily pojistné z minimálních 
vyměřovacích základů. 
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