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DAŇOVÁ POLITIKA ČR V EVROPSKÉM KONTEXTU 

A JEJÍ VLIV NA DAŇOVÉ ÚNIKY 

TAX POLICY OF THE CZECH REPUBLIC IN THE 

EUROPEAN CONTEXT AND ITS INFLUENCE ON TAX 

EVASIONS 

 

Václav Vybíhal 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá komparací přístupů k realizaci daňové politiky 

v rámci Evropské unie. Především pak diferenciací v přístupech k naplnění 

v daňové teorii kodifikovaného principu platební schopnosti, vnímání 

důležitosti tohoto principu a jeho dopadu na konstrukci základů daně, 

zejména daně z příjmů fyzických osob. Na rozdíl od vyspělých evropských 

zemí se daňová politika České republiky vyvíjí směrem, který je ve vyspělých 

státech Evropské unie zcela nemyslitelný a politicky neakceptovatelný. 

Daňová politika ČR totiž vyvolává daňové úniky. Značného rozsahu kromě 

daně z přidané hodnoty nabývají daňové úniky v oblasti daní z příjmů 

a návazně i zdravotního a sociálního pojistného za tichého souhlasu politické 

reprezentace ČR. Zbytečná absence zdrojů na příjmové stránce veřejných 

rozpočtů pak vede k trvalému zaostávání České republiky v úrovni a vývoji 

výše důchodů ve srovnání s vyspělými i dalšími zeměmi EU.     

 

Klíčová slova: daňová politika, princip platební schopnosti, daň z příjmů 

fyzických osob, důchody, Česká republika, Evropská unie 

 

Abstract: The present paper compares approaches to tax policy 

implementation within the European Union. Most importantly, the paper 

deals with differences in approaches to implementation of the ability-to-pay 

principle as it is codified in the tax theory and with perception of importance 

of the principle as well as its impact on construction of tax bases, income tax 

base of natural persons in particular. Unlike developed European countries’ 

tax policies, the Czech tax policy is moving in a direction which is considered 

unthinkable and politically unacceptable in developed EU states. There is 

significant tax evasion occurring on a large scale; besides value added tax, it 

also relates to income tax and subsequently to health and social insurance, all 
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happening with tacit agreement of the Czech political representation. The 

pointless absence of resources in the public budget revenues results in the 

Czech Republic’s -continuous falling behind in the size and further growth 

of pensions compared with the developed and other EU countries. 

   
Key expressions: tax policy, ability-to-pay principle, income tax of natural 

persons, pensions, The Czech Republic, the European Union. 

 

JEL klasifikace : H2  

ÚVOD 

Daňová politika České republiky prošla od roku 1993 významnými změnami 

pozitivního i negativního charakteru. Po vstupu do Evropské unie byla 

posílena harmonizace daně z přidané hodnoty, především pokud jde 

o mechanismus fungování této daně. Problematické byly manipulace 

se sazbami daně z přidané hodnoty, kdy během 5 let se původní snížená sazba 

daně ve výši 5 % ztrojnásobila na úroveň 15 %. Takovéto navýšení sazby 

daně z přidané hodnoty nemá v Evropské unii obdoby a bylo tehdy z řady 

důvodů odbornou a laickou veřejností neakceptovatelné. U spotřebních 

selektivních daní byla postupně zvyšována úroveň zejména sazeb spotřební 

daně z tabákových výrobků a z lihu, což nijak dramaticky neovlivnilo trh ani 

příjmovou stránku veřejných rozpočtů. Pouze některé dílčí zásahy do sazeb 

spotřební daně z minerálních olejů vyvolaly negativní reakci ze strany 

odborníků i obyvatel, protože poškodily národní hospodářství České 

republiky. 

V Evropském kontextu je však zcela zásadní odlišný přístup k realizaci 

daňové politiky v České republice a ve vyspělých zemí EU, zejména pokud 

jde o vnímání daňové spravedlnosti a principu platební schopnosti, 

resp. platební kapacity. Jak je zřejmé ze studia zahraniční daňové literatury 

a z praktického fungování daní ve vyspělých zemích, provází nositele 

a strůjce daňové politiky, zejména politické establishmenty v ČR, zcela jiné 

myšlení než je tomu ve vyspělých zemích. 

Problematika principu platební schopnosti a tedy i daňové spravedlnosti 

je v současném období předmětem zájmu teoretiků, ekonomů, politiků, 

ale  i občanů v každé vyspělé společnosti. Otázky související s daňovou 

spravedlností provázejí lidstvo už od starověku a jsou nedílnou součástí dějin 

zdanění. Problematika daňové spravedlnosti je spojena především 
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se skutečným daňovým zatížením, ke kterému dochází po přesunu daní 

a jehož průvodním jevem je snížení disponibilního příjmu poplatníka a jeho 

skutečné spotřeby. Samotní poplatníci však považují za nespravedlivé, pokud 

existují takové daňové systémy, které daňové úniky umožňují. Nejcitlivěji 

jsou naznačené aspekty daňové politiky vnímány u daně z příjmů fyzických 

osob, i když problémy daňových úniků vnímá odborná i laická veřejnost 

rovněž u daně z přidané hodnoty a selektivních spotřebních daní. Tímto jsou 

zvýhodňováni podvodníci, neplatiči daní a potenciální zločinci oproti 

seriózním subjektům, což čím dál více demotivuje stále větší část obyvatel 

státu. Takováto daňová politika přespříliš rozevírá nůžky mezi skupinami 

občanů s nejvyšší a nejnižší úrovní blahobytu. Ztráta motivace obyvatel 

k hospodářské soutěži má pak i politické dopady (nedůvěra v politické strany 

a hnutí, neúčast ve volbách, oživování vzpomínek a překrucování reality 

související s totalitním režimem). Značná část obyvatel ze skupiny 

tzv. bohatých nebohatne v důsledku svých schopností, pracovitosti, 

houževnatosti a dalších předností a vlastností, které by měl trh náležitě ocenit, 

ale především v důsledku neplacení daní, podvodů a dalších neseriózních 

praktik. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na rozdíly v přístupu a myšlení vyúsťující 

v realizaci daňové politiky v ČR a ve vyspělých zemích EU a upozornit 

na rozsáhlé daňové úniky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 

a v návaznosti i v oblasti zdravotního a sociálního pojištění v prostředí 

národního hospodářství ČR.  

1 TEORETICKÉ ASPEKTY PRINCIPU PLATEBNÍ 

SCHOPNOSTI 

Teoretikové se zabývají dlouhodobě problematikou daňové spravedlnosti, 

kterou vysvětlují především na základě principů, kdy historicky 

nejznámějšími principy jsou princip prospěchu a princip platební schopnosti. 

Princip prospěchu má svůj původ ve směnné daňové teorii, kterou prezentoval 

především Adam Smith (1723-1790) a podle níž mají být občané zdaněni 

podle prospěchu, který mají z veřejných výdajů prostřednictvím zaplacené 

daně.  Princip platební schopnosti pak spočívá v ukládání daní podle 

schopnosti daňové úhrady poplatníka.  

Adam Smith první ucelenou soustavu daňových principů nazval daňovými 

kánony [5]. Zabýval se především spravedlností ve vztahu k poplatníkům 

a k výši zákonem stanovené daně. John Stuart Mill (1806-1873) zdůrazňoval, 
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že příjmy plynoucí z ekonomického využití půdy, práce a kapitálu mají být 

zdaňovány podle stejných principů a daně mají plnit především redistribuční 

funkci. Základní zásadou zdaňování má být podle Milla zdaňování 

odpovídající platební schopnosti každého poplatníka. V tomto směru je autor 

zastáncem teorie stejné absolutní oběti všech občanů, podle které platí 

poplatník tím větší daň, čím větší má příjem. Mill byl de facto prvním velkým 

zastáncem principu platební schopnosti (berní způsobilosti), odmítal aplikaci 

principu prospěchu [5].    

Problematika daňové spravedlnosti a principu platební schopnosti 

se objevovala v daňové teorii historicky již dříve, např. v dílech Thomase 

Aquinase (1225-1274), Jeana Bodina (1529-1576), Kaspara Klocka (1573-

1655), později pak v návaznosti na zdůraznění redistribuční funkce daní byla 

předmětem zájmu teoretiků, k nimž patřili zejména John Ramsay McCulloch 

(1789-1864), Adolph Wagner (1835-1917), Artur Cecil Pigou (1877-1959) 

a další [2]. 

Významným zastáncem progresivního zdanění a principu platební schopnosti 

byl John Maynard Keynes (1883-1946). Tento světově proslulý ekonom 

dokonce zdůrazňoval, že progresivní zdanění vede ke zvýšení sklonu 

ke spotřebě [8], což platí podle mého soudu dodnes. 

Problematika principu platební schopnosti a spravedlnosti ve zdanění 

je předmětem zájmu i celé řady dnešních autorů. Například Paul Samuelson 

a William Nordhaus [7, s. 788] zdůrazňují, že „individuální důchodová daň 

je ze všech daní ukládaných v USA nejvíce uzpůsobena platební schopnosti 

jednotlivců“. Autoři dále uvádějí, že nejvyšší mezní sazba v USA sice 

v průběhu let výrazně klesala, neboť ve 40. až 60. letech 20. století činila 

94 %, v roce 1965 byla snížena na 70 %, v roce 1982 na 50 % a v roce 

1988 na 28 %. 

Musgrave a Musgrave [6] pak uvádějí, že princip zdanění podle schopnosti 

daňové úhrady vyžaduje rozdělení daňového břemene v souladu 

s ekonomickými možnostmi poplatníků, přičemž jeho výhoda spočívá v tom, 

že umožňuje redistribuci. Tento princip také vyžaduje rozdělení daňového 

břemene v souladu s vertikální a horizontální spravedlností. K dosažení 

horizontální spravedlnosti musejí daňoví poplatníci se stejnou schopností 

daňové úhrady přispívat stejně. K zajištění vertikální daňové spravedlnosti 

je podle cit. autorů nutné, aby daňoví poplatníci s rozdílnými možnostmi 

přispívali diferencovaně v závislosti na velikostech rozdílů.      
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Baumol a Binder [1] zdůrazňují, že i přes různé přístupy a názory amerických 

prezidentů k problematice zdaňování příjmů fyzických osob, zůstává 

koncepce vazby sazeb daně na princip platební schopnosti i progresivní sazby 

daně základními atributy konstrukce individuální důchodové daně v USA.  

Zdůrazňování principu platební schopnosti je předmětem zájmu autorů 

v dalších zemích (Francie, Německo, Itálie, Belgie aj.), např. Gambier 

a Mercier [3].  

Lze konstatovat, že názory většiny citovaných autorů byly ve své době 

převážně nejen velmi pozitivní a pokrokové, ale inspirující pro dnešní 

moderní svět. I když z dnešního pohledu se může jevit řada myšlenkových 

proudů a názorů překonaná, dnešní daňová teorie v ekonomicky vyspělých 

státech je považuje za základ racionálního myšlení. Princip platební 

schopnosti je pak v těchto zemích velmi důsledně, na rozdíl od ČR, vnímán 

odbornou i laickou veřejností a je nedílnou součástí konstrukce základu daně 

a formování výše daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob, často 

i u daně z příjmů právnických osob. 

V příspěvku byla uplatněna metodologie zahrnující klasické metody vědecké 

práce, především analýzu, syntézu, komparaci, deskripci, analogii, indukci 

a dedukci, vědecký vyjadřovací jazyk a osvědčené postupy, které vyústily 

v objektivní poznatky stávajícího stavu. 

2 VÝSLEDKY 

Daňová politika České republiky, de facto od roku 1993, kdy vznikla zcela 

nová daňová soustava jako nedílná součást radikální ekonomické reformy 

znamenající přechod od plánovaného hospodářství k tržně orientovanému 

hospodářství, se ve svém více než dvacetiletém vývoji postupně vyvíjela, 

především v oblasti daní z příjmů, jiným směrem, než tomu bylo ve vyspělých 

státech Evropské unie a USA, jak již vyplývá z předcházejícího textu. Tato 

diferenciace ve vývoji konstrukce základu daně, daňových sazbách a dalších 

daňových instrumentech je podle mého soudu především důsledkem 

odlišného vnímání principu platební schopnosti a daňové spravedlnosti 

v České republice a v ekonomicky vyspělých zemích. To se projevuje na řadě 

úrovní chápání daňové politiky, ať už je to v akademické sféře, 

v zákonodárných sborech, ve vládách, které se v ČR vystřídaly po roce 1993 

i v přístupu ministerstva financí a finančních úřadů při kontrolně správní 

činnosti. Tyto skutečnosti pak ovlivňují významnou měrou tzv. společenskou 

atmosféru, kdy se už téměř nikdo nad těmito problémy nepozastavuje. 
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Nepochopení principu platební schopnosti (1) se pak projevuje dlouhodobě 

přímo v těchto oblastech: 

1. v daňových zákonech, kdy zákon umožňuje subjektům s vysokou 

platební kapacitou platit nízké daně, resp. neplatit daně, a s tím 

i zdravotní a sociální pojištění; 

2. v činnosti Ministerstva financí a finančních úřadů. 

V oblasti principu platební schopnosti a jeho absence v daňových zákonech 

se jedná především o následující konkrétní daňové instrumenty: 

A. stanovení výše paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob; 

B. existence tzv. superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti; 

C. existence jednotné sazby daně u daně z příjmů fyzických 

a právnických osob. 

Ve vývoji daňové soustavy České republiky se postupně s různými obměnami 

jejich výše a prostřednictvím širokého spektra novelizací zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů stanovovaly tzv. paušální výdaje procentem z příjmů, 

které měly vyvolat snížení zejména nepřímých administrativních nákladů 

zdanění a uspořit čas a tzv. dodatečné náklady pro různé skupiny 

podnikatelských subjektů. Nikdo z tvůrců těchto daňových instrumentů však 

nezkoumal, jaká je skutečná výše nákladů u podnikajících subjektů ani jaké 

dopady přinese zavedení mimořádně vysokých paušálních nákladů. 

Na jednoduchých propočtech umístěných do tabelárních přehledů si ukážeme 

skutečné dopady daných politických rozhodnutí.  
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Tabulka 3: Paušální výdaje u jednotlivých skupin poplatníků (v %). 

Poplatník s přijmy 
Paušální výdaje 

(%) 

= ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

= ze živnostenského podnikání řemeslného 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 1 600 000 Kč) 

80 

= ze živnostenského podnikání neřemeslného 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 1 200 000 Kč) 
60 

= z jiných příjmů ze samostatné činnosti 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 800 000 Kč) 
40 

= z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

(výdaje lze uplatnti max. do částky 600 000 Kč) 
30 

Zdroj : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů                

(platný pro rok 2016). 

Tabulka 2: Stanovení daňové povinnosti poplatníka s paušálními výdaji ve výši 

80 % z příjmů  (pro rok 2012) 

    Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Výdaje (80 % z příjmů) 1 987 200 

Dílčí základ daně ze samostatné činnnosti (DZD§7)    496 800 

Rozdělení dílčího základu daně na manželku (50 %)   248 400 

Základ daně poplatníka (zaokrouhlený)    248 400 

Daň (15 %)      37 260 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě 12 420 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě      13 404 

Výsledná daň              0 

Daňový bonus          984 

Zaplacené minimální pojistné = 20 361 + 22 032 42 393 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  
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Možnost uplatnit paušální výdaje byla umožněna daňovým poplatníkům 

po více než 20 let. Teprve od roku 2015 byly omezeny výdaje limity, které 

jsou uvedeny v tab. 1.  Předtím bylo dílčí omezení výdajů s účinností od roku 

2013, od kdy rovněž nelze v případě uplatnění paušálních výdajů procentem 

z příjmů využít slevy na dani na poplatníka a uplatnit daňové zvýhodnění 

na dítě. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že paušální výdaje ve výši 80 % a 60 % 

nemá, kromě ČR, žádný daňový systém zemí EU. Po ČR druhé nejvyšší 

daňové paušály v rámci EU má Slovensko (40 % a 25 %). Při dlouhodobém 

uplatňování paušálních výdaje zejména ve výši 80 % a 60 % celá řada 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob, v souladu se zákonem, platila velmi 

nízké daně nebo neplatila daně z příjmů dlouhodobě vůbec. 

V tab. 2 je uveden propočet daňové povinnosti poplatníka s měsíčním 

příjmem 207 000 Kč, který využíval paušálních výdajů v souladu se zákonem 

(do roku 2013) ve výši 80 %, přičemž  rozděloval dílčí základ daně 

na manželku ve výši 50 % a uplatňoval daňové zvýhodnění na 1 dítě. 

Manželka podávající přiznání za stejných podmínek měla rovně nulovou 

daňovou povinnost. Oba daňové subjekty by platily pouze minimální 

zdravotní a sociální pojištění, např. pro rok 2012 činilo minimální roční 

zdravotní pojištění  20 361 Kč na jednoho poplatníka a roční  sociální pojistné 

(bez nemocenského pojištění) pak 22 032 při uplatňování hlavní činnosti, 

celkem sražená daň a pojistné za rok činí 42 393 Kč na poplatníka a ve stejné 

výši na manželku. 

Tabulka 3: Stanovení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů ze závislé 

činnosti (pro rok 2012)  

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Superhrubý příjem         3 328 560 

Základ daně ze závislé činnosti (zaokrouhlený)   3 328 500 

Daň (15 %)     499 275 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě      557 575 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě 13 404 

Výsledná daň   461 031            
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Daňový bonus          0 

Zdravotní pojištění (4,5 % z maxVZ 1 809 864 Kč)  81 444 

Sociální pojištění (6,5 % z maxVZ 1 206 576 Kč) 78 428 

Sražené daně a pojistné celkem            620 903 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

V tabulce 3. je pro srovnání uveden výpočet zdanění mzdy zaměstnance 

(rovněž v platném znění roku 2012).  

Z údajů uvedených v tab. 2 a 3 vyplývá roční rozdíl v úrovni sražené daně 

a pojistného 536 117 Kč [620 903 – (2 x 42 393)]  v neprospěch zaměstnance, 

za dvacet let pak cca 10,7 mil. Kč. Je zřejmé, že poplatníci využívající 

paušálních výdajů ve výši 80 % neplatí za daných podmínek daň až do výše 

příjmu 207 000 Kč měsíčně, tj. všichni včetně těch i s menšími příjmy než je 

207 000 Kč měsíčně. Další dopady v neprospěch zaměstnance jsou evidentní 

i se srovnání zaměstnance s poplatníkem využívajícím paušání výdaje 60 % 

z přijmů, kde rozdíly budou jen nepatrně nižší, než je uvedeno v tabelárních 

přehledech.   

 V tab. 4 je pak uveden výpočet daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů 

fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti uplatňujícího paušální výdaje 

výdaje ve výši 80 % s ohledem na znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, platného pro rok 2016. Z údajů uvedených v této tabulce  vyplývá, 

že stanovení maximální hranice ročních výdajů ve výši 1 600 000 Kč jen 

nepatrně zmírnilo rozdíly v daňovém a odvodovém zatížení poplatníků obou 

sledovaných skupin (roční rozdíl ve výši cca 536 117 Kč v roce  2012 klesl 

v roce 2016 na cca 418 876 Kč v neprospěch zaměstnance). To proto, 

že podnikající fyzická osoba její spolupracující osoba nebyly na rozdíl 

od zaměstnance zatíženy tzv. solidárním zvýšením daně, jak je evidentní 

z údajů uvedených v tab. 2 a 4. 
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Tabulka 4: Stanovení daňové povinnosti poplatníka s paušálními výdaji ve výši 

80 % z příjmů  (pro rok 2016)   

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Výdaje 80 % (maximálně 1 600 000 Kč) 1 600 000 

Dílčí základ daně ze samostatné činnnosti (DZD§7)    884 000 

Rozdělení dílčího základu daně na manželku (50 %)   442 000 

Základ daně poplatníka (zaokrouhlený)    442 000 

Daň (15 %)      66 300 

Solidární zvýšení daně (442 000 – 1 296 288) x 0,07 0 

Sleva na dani na poplatníka (nelze uplatnit) 0 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě (nelze uplatnit)                       

0 

Výsledná daň 66 300 

Daňový bonus         0 

Zdravotní pojištění (221 000 x 0,135 = 29 835), min. = 21 876 29 835 

Sociální pojištění (221 000 x 0,292) 64 532 

Zaplacené daně a pojistné celkem 160 667 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  
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Tabulka 5: Stanovení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů 

ze závislé činnosti (pro rok 2016)      

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Superhrubý příjem         3 328 560 

Základ daně ze závislé činnosti (zaokrouhlený)   3 328 500 

Daň (15 %)     499 275 

Solidární zvýšení daně (2 484 000 – 1 296 288) x 0,07 83 140 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě      474 435 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě 13 404 

Výsledná daň   544 171            

Daňový bonus          0 

Zdravotní pojištění (4,5 % z VZ 2 484 000 Kč; bez limitu VZ)  111 780 

Sociální pojištění (6,5 % z maxVZ 1 296 288) 84 259 

Sražené daně a pojistné celkem            740 210 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Kombinace zákonem stanovených paušálních výdajů a superhrubé mzdy 

u zaměstnanců přináší daňový paradox, který je značně v rozporu s teorií 

daňové spravedlnosti a úrovní vnímání principu platební schopnosti. Daňový 

paradox spočívá především v tom, že poplatníci s vyšší platební schopností 

platí zpravidla menší daně než poplatníci s nižší daňovou kapacitou. To je 

de facto výsledek absurdní daňové politiky České republiky. Daná skutečnost 

v zásadě narušuje hospodářskou soutěž a demotivuje zaměstnance, neboť 

se v podmínkách ČR vytváří vrstva tzv. bohatých obyvatel, kteří nebohatnou 

díky svým schopnostem v rámci hospodářské soutěže, pracovitostí a jinými 

přednostmi, ale v důsledku neplacení daní a pojistného, které jim umožňují 

zákony v České republice. 

Vytváří se rovněž situace, kdy zaměstnanci s podstatně nižší platební 

schopnosti financují zdravotní péči bohatým podnikatelům, kteří zpravidla 

odvádějí jen minimální zdravotní pojištění, které je stanoveno pro osoby 
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se samostatnou činností na velmi nízké úrovni vzhledem k jejich skutečně 

dosahovaným příjmům. Ani v oblasti s důchodovým pojištěním si osoby 

se samostatnou činností starosti nedělají, neboť očekávají, že k důchodu 

stanovenému z jejich relativně nízkého osobního vyměřovacího základu 

dostanou bohatí jedinci v budoucnu sociální dávky. Absurdní daňová politika 

ČR tak zakládá ve společnosti nové a zásadní křivdy.  

 Dalším problémem narušujícím princip platební schopnosti je stanovení 

jednotné sazby daně u daně z příjmů fyzických osob (od roku 2008) a po celé 

období (1993 až 2016) u daně z příjmů právnických osob. Solidární zvýšení 

daně u daně z příjmů fyzických osob majících příjmy ze závislé činnosti 

a ze samostatné činnosti ve výši 7 % z částky příjmu, která překračuje 

48 násobek průměrné mzdy (jinak maximální vyměřovací základ pro sociální 

pojistné) se týká jen omezeného počtu poplatníků, převážně jen zaměstnanců. 

Jednotná sazba daně ve výši 15 % stanovená v ČR nesplňuje požadavky 

týkající se uplatňování principu platební schopnosti. Na rozdíl od ČR jsou 

ve vyspělých zemích Evropské unie u daně z příjmů fyzických osob většinou 

progresivní zdanění s několika pásmy (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko (částečně), Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Velká Británie), stejně jako v USA. 

U daně z příjmů právnických osob uplatňuje řada vyspělých zemí klouzavě 

progresvní stupnice či více sazeb daně obecně či sektorově (Belgie, Francie, 

Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko, Velká 

Británie, USA). V rámci daňové politiky ČR by prospělo národnímu 

hospodářství zavedení klouzavé progrese u daně z příjmů právnických osob 

podle obratu nebo sektorové zdanění, které by odpovídalo principu platební 

schopnosti . 

U daně z příjmů fyzických osob existují kromě konstrukcí a instrumentů 

uvedených v daňovém zákonu rovněž rezervy ve výběru daně, které lze 

označit jako nelegální daňové úniky, jejichž náprava je v moci Ministerstva 

financí, finančních ředitelství a finančních úřadů.  

Podle kvalifikovaných odhadů a zkušeností z praxe je cca 80 % příjmů 

fyzických osob ze samostatné činnosti (z podnikání) zatajováno. Objem 

zatajovaných příjmů neustále narůstá a rozšiřuje se i spektrum poplatníků 

daně z příjmů fyzických osob, kteří se „přizpůsobují daným zvyklostem“. 

Zatajované příjmy již nejsou doménou fyzických osob se řemeslnou živností, 

ale postupně se okruh těchto neplatičů daně rozšiřuje i na neřemeslné živnosti 
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a především na jiná podnikání, např. v okruhu osob poskytujících 

zdravotnické, veterinární a právní služby. Nevydávají se daňové či jiné 

doklady, přijaté tržby nejsou účtovány do výnosů, resp. příjmů a tudíž 

se neobjevují ani ve výstupech daně z přidané hodnoty, tj. nejsou zdaňovány 

jako zdanitelná plnění daní z přidané hodnoty. Nepřiznáním a nezdaněním 

tržeb s dopadem i na odvod zdravotního a sociálního pojištění 

a uskutečněných zdanitelných plnění přichází stát každoročně o příjmy 

ve výši minimálně několik desítek miliard Kč.  

Uváděné výroky korespondují s údaji uvedenými v tab. 6, kde je uveden 

přehled inkasa daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů a zaměstnanců) 

za období let 2005 až 2015. 

Tabulka 6: Přehled vývoje inkasa daní z příjmů fyzických osob (podnikatelů 

a zaměstnanců) v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč, bazický index 2015/2005 v %)  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Podnikatelé    26  583   17 854   17 003   17 749     5 565     7 987 

Zaměstnanci 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 

  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 Bazický 

index 

Podnikatelé 2 939     3 261     2 680     1 128     2 498    9,4 

Zaměstnanci 119 373 119 787 126 134 130 867 136 125 123,0 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz 

Inkaso výběru daně z příjmů fyzických osob podnikatelů se postupně 

v desetileté časové řadě snižovalo tak, že v roce 2015 byla vybrána necelá 

desetina v porovnání s inkasem této daně v roce 2005, kdežto u zaměstnanců 

bylo v roce 2015 vybráno o 23 % daně z příjmů ze závislé činnosti více, než 

tomu bylo v roce 2005. 

Tyto daňové úniky mnohonásobně převyšují efekty očekávané z EET. 

Ministerstvo financí a jeho finanční úřady se v rámci kontrolní činnosti 

zaměřují především na oblast daňově uznatelných nákladů a jiné, mnohdy 

méně významné aspekty podnikání, které nemají zásadní dopad na výběr 

daně. Elektronická evidence tržeb podle vlastního kvalifikovaného odhadu 
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ukrojí z dosud zatajovaných tržeb ročně jen nepatrnou část. Zpočátku lze 

očekávat zvýšení inkasa daně z příjmů fyzických osob podnikajících 

v hostinské činnosti (restaurace), v dalších oblastech bude efekt inkasa 

postupně slábnout. 

3 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Problematika daňové spravedlnosti a především principu platební schopnosti 

je zpravidla předmětem zájmu teoretiků, ekonomů, politiků a občanů v každé 

vyspělé společnosti. Poplatníci považují za nespravedlivé, existují-li daňové 

systémy umožňující daňové úniky, které v hospodářské soutěži zvýhodňují 

podvodníky proti seriózním subjektům. Většina občanů považuje 

za spravedlivé zdanění takové, při kterém jsou uplatněna kritéria správné 

distribuce vycházející z teze požadující určitý stupeň vzájemného přiblížení 

užitku jedinců. 

 

Daňová politika České republiky v průběhu více než dvacetiletého vývoje 

se z hlediska některých konstrukčních prvků a uplatňovaných daňových 

instrumentů výrazně odchýlila od konceptu respektujícího princip platební 

schopnosti běžně uplatňovaný a v daňové teorii a praxi  a důsledně 

respektovaný ve všech vyspělých státech Evropy i v USA. Tato skutečnost 

se pak promítá i do úrovně daňového inkasa i nepříznivé pozice České 

republiky v úrovni vyplácených starobních a jiných důchodů, kde jsme 

výrazně zaostali za úrovní ve vyspělých zemích, i v dalších zemích 

(např. Polska apod.)   

Příjmy plynoucí z ekonomického využití půdy, práce a kapitálu mají být 

zdaňovány podle stejných principů a daně mají plnit především redistribuční 

funkci. Základní zásadou zdaňování má tak být zdaňování odpovídající 

platební schopnosti každého poplatníka; z tohoto pojetí vychází nejen 

tzv. anglosaská (cambridgeská) škola  (především Arthur Cecil Pigou), 

ale i celá řada dalších v daňové teorii známých světových ekonomů 

a v neposlední řadě i současných odborníků na daně a související ekonomické 

problémy v rámci Evropské unie i USA. 

V České republice není dodržen princip platební schopnosti u daně z příjmů 

fyzických osob. Vzniká zde naléhavý požadavek řešení, a to s ohledem 

na potřebu státu minimalizovat deficit státního rozpočtu a zastavit nepříznivý 

vývoj zadlužení státu a nízké úrovně vyplácených důchodů. 
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Závěrem je třeba se ptát po příčinách tohoto stavu a politických aktérech 

formujících tuto absurdní daňovou politiku státu. V zahraničí není daňová 

politika ČR vnímána pozitivně, dokonce instrument „superhrubá mzda“ 

je označován jako podvod.  Je však na každém čtenáři tohoto příspěvku, aby 

si udělal sám vlastní obraz o fungování daňové politiky ČR.  Možná někdo 

vysloví výrok o tom, že v ČR není politická vůle napravit negativní projevy 

a dopady této absurdní daňové politiky, další to nazve erozí společenských 

hodnot či úpadkem morálky politiků nebo to nazve zločineckým spiknutím 

establishmentů politických stran. Jako autor příspěvku nechávám závěry 

v duchu svobodného a demokratického pojetí na čtenáři tohoto příspěvku.   
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