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Abstrakt: Sleva na dani z příjmů patří mezi významné prvky daňové techniky 

u daně z příjmů fyzických osob. Pro roky 2013 – 2015 byla sleva na dani 

zrušena u poplatníků, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírali starobní 

důchod z důchodového pojištění.  

Ústavní soud toto shledal nezákonným a ustanovení zrušil. Argumentoval tím, 

že dojde k významnému omezení disponibilního příjmu starobních důchodců. 

Výpočty na dostupných datech za pracující důchodce – osoby samostatně 

výdělečně činné naznačují, že na více jak polovinu z nich to nebude mít žádný 

vliv, protože již nyní žádnou daň z příjmů neplatí. Lze se domnívat, 

že v případě znalosti těchto faktů by Ústavní soud rozhodl jinak 

a administrativní náklady celého procesu by byly nižší.    

 

Klíčová slova: Sleva na dani; Disponibilní příjem; Penzista; Důchodce. 

 

Abstract: The tax credit is one of the important elements of personal income 

tax technique. For the years 2013 - 2015 tax credit was cancelled for 

taxpayers receiving on January the 1st of the tax year a pension from the 

pension insurance.  

The Constitutional Court found this provision illegal and the tax credit was 

returned. The Constitutional Court argued that there is a significant reduction 

in disposable income of retirees due to full impact on income.  

The calculations on the data available for working pensioners indicate that 

more than half of them will not be fully affected by this provision, because 

their income is under the taxable limit. One can assume that if all these facts 

had been analyzed by the Constitutional Court carefully, the decision would 
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have been less dramatic and administrative costs of the case would have been 

lower.  
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1 ÚVOD 

Nestává se tak často, že by nastavení dílčích prvků daňových zákonů 

podléhalo tak kritickému hodnocení ze strany Ústavního soudu, že by po čase 

došlo ke zrušení ustanovení, což generovalo nezanedbatelné náklady 

veřejného sektoru nutné k navrácení v předešlý stav. (Brabcová a Klazar 

2013) Tento text o jednom takovém případu pojednává.   

Pro roky 2013 – 2015 bylo ustanovení zákona o daních z příjmů v § 35ba 

odst. 1 písm. a) upraveno větou, že základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč 

se neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní 

důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu. Proti této novelizaci se zvedla vlna odporu. Dne 12. června 

2013 byl podán návrh několika senátorů Senátu Parlamentu České republiky 

na zrušení dotčeného ustanovení. Ústavní soud případ projednával a dne 

10. července 2014 vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníků a napadené 

ustanovení zrušil. Co více, v návaznosti na jiné podobné individuální žaloby 

bylo následně rozhodnuto, že sleva musí být přiznána všem, a to 

i pro předchozí již uzavřená zdaňovací období. 

Nastavení daňového systému je primárně v rukou politiků. Je výsledkem 

veřejné volby. Tuto kauzu ale můžeme považovat za velmi zajímavý příklad 

toho, jak dílčí soudní rozhodnutí může vést ve svém důsledku ke zrušení 

předchozího ryze politického (a snad i ekonomického) rozhodnutí. Potřeba 

(ekonomická) posílit příjmy veřejných rozpočtů tím, že se omezí využívání 

slevy určitou skupinou poplatníků, zde narazila na rozhodnutí soudní, 

že se v daném konkrétním případě jedná o úkon nespravedlivý, a tedy 

i nezákonný.   

Tento text popisuje základní charakteristiky této kauzy, hodnotí přístup 

ekonomický i právní a dovozuje, že v budoucnu by se měla blíže propojit 

činnost legislativní a soudní, aby nedocházelo k podobným problémových 

kauzám vedoucím jak ke snížení věrohodnosti celého systému, tak také 

k administrativním nákladům jak na straně státu, tak na straně občanů. 
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Nezbývá než konstatovat, že tento a jiné podobné případy (Ústavní soud, 

2007) jsou zbytečnými zásahy do systému, které podkopávají stabilitu 

tradičních právně-ekonomických prvků. Autoři předkládají v následujícím 

textu dostatek důkazů pro prospěšnost takové spolupráce.   

2 REKAPITULACE GENEZE KAUZY S DŮRAZEM 

NA PRÁVNÍ POJETÍ 

Středobodem kauzy je ustanovení zákona o daních z příjmů, kdy pro roky 

2013 – 2015 bylo nastaveno, že základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč 

se neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní 

důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu. Mělo by tedy dojít k tomu, že odvodová míra určité skupiny 

poplatníků daně z tohoto důvodu vzroste, a tím vzrostou i příjmy veřejných 

rozpočtů. To byl základní cíl této úpravy, jak to prezentovalo Ministerstvo 

financí ČR během celého legislativního procesu, od 6. září 2012, kdy byl 

první návrh připraven, až do 27. prosince 2012, kdy byl vyhlášen ve Sbírce 

zákonů. Účinnosti nabyl dne 1. ledna 2013. Důvodová zpráva (2014) uvádí, 

že podle propočtů měl tento ekonomický dopad činit celkem 1,7 miliard Kč.  

Půl roku po účinnosti na toto ustanovení reagovala skupina 19 senátorů 

Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jednal JUDr. Miloslav Antl, 

podávající dne 12. června 2013 návrh na zrušení ustanovení § 35ba odst. 1 

písm. a) ZDP. Řízení byla účastna Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu 

České republiky. Právo vedlejší účastnice získala Ing. Marie Adámková, 

zastoupená JUDr. Ondřejem Moravcem Ph.D., neboť v říjnu 2013 bylo 

přerušeno řízení ve věci jí podané individuální stížnosti, která byla doručena 

Ústavnímu soudu jen pár dní poté, co byl doručen návrh skupiny senátorů. 

V téže době podal podobnou stížnost i penzista Michal Hron, daňový poradce, 

který si na rozdíl od Marie Adámkové pozastavil svůj důchod na jeden den. 

2.1 Argumentace stran ve sporu 

Žalující strana (skupina senátorů v zastoupení Miloslava Antla) předkládá, 

že mnoho důchodců je stále nuceno pracovat, neboť živobytí pouze z příjmů 

ve formě dávek z důchodového pojištění by pro ně znamenalo snížení životní 

úrovně. Kvůli zákazu uplatnění základní slevy jsou podle navrhovatele 

(Miloslav Antl) výdělečně činní důchodci znevýhodňováni oproti jiným 

výdělečně činným osobám pouze z titulu statusu důchodce. Takové rozlišení 

považuje za diskriminační a ustanovení podle něj vede k nerovnosti. 

Ministerstvo financí následně ve svém vyjádření uvádí, že se jednalo 
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o balíček úsporných opatření, na němž se podílejí všechny skupiny obyvatel 

včetně důchodců, přičemž je podstatné, aby snížení příjmů důchodců kvůli 

odepření slevy na dani pro ně nemělo likvidační dopad. Ke znevýhodnění 

důchodců oproti jiným pracujícím poplatníkům nedochází, neboť díky 

příjmům z důchodu, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, není iracionální 

odebrat jim základní slevu, když její funkce je již zastoupena důchodovou 

dávkou.  

Argumentaci obou stran shrnuje tabulka č. 1: 

Tabulka 4: Srovnání argumentů obou stran k diskutovaným bodům 

  navrhovatel + vedlejší účastnice Ministerstvo financí 

Rdousící efekt 

Odepření slevy z titulu vazby 

statusu důchodce na pokračující 

výdělečnou činnost je rdousící, 

neboť častým důvodem 

pokračování v práci je nízká 

výše důchodové dávky  

Snížení příjmů ještě není rdousící, 

každý se nějak podílí na balíčku 

úsporných opatření, i pracující 

důchodci 

Proporcionalita 

Nerovné postavení mezi 

důchodci, když někteří ztrácí 

slevu na dani v plné výši, 

přestože pracovali pouze po část 

roku 

Určení rozhodného okamžiku je 

plně v kompetenci zákonodárce 

Neakcesorická 

rovnost 

Zákonodárce nepodal rozumné 

a legitimní zdůvodnění; daňová 

zátěž je dána pouze tím, že 

poplatník je důchodce 

Ustanovení není iracionální, 

neboť funkce slevy na dani je 

nezdanění určitého životního 

minima, což není u důchodců 

potřeba, u nich tuto funkci plní 

důchod 

Zákon o důchodovém pojištění 

souběh umožňuje, Zákon o 

daních z příjmů by jej tedy 

neměl znevýhodňovat 

Nemožnost uplatnit slevu na dani 

je kompenzací výhody 

osvobození důchodů od daně 

z příjmů, kterou jiní pracující 

nemají 

Akcesorická 

rovnost 

Kritérium sociálního statusu je 

nepřípustné 

Při uvalení daňového zatížení je 

potřeba vycházet z celé majetkové 

podstaty poplatníka 

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze ČR ze dne 10. července 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13 

2.2 Postup soudu při hodnocení kauzy  

Předmětem a zároveň opravňujícím důvodem kontroly ústavnosti je to, zda 

daň vymezená na základě napadeného ustanovení nedopadá nepřiměřeným 

způsobem do majetkové sféry vybrané skupiny poplatníků a zda nedošlo 

k porušení ústavní zásady rovnosti. 
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Při posuzování nepřiměřeného zásahu do práva vlastnit majetek je nejprve 

třeba podívat se na to, zda zákon nevybočil ze svých mezí. Pokud ne, ptáme 

se, zda napadené ustanovení sleduje legitimní cíl. Pokud ano, je třeba, aby tak 

činilo vhodným způsobem a aby naplnilo požadavek jeho potřebnosti, 

což znamená, že cíle nelze dosáhnout šetrnějším způsobem. Naposledy je 

nutné, aby byla splněna proporcionalita v užším smyslu. Tento postup 

je schematicky znázorněn na obrázku č. 1: 

Obrázek 1: Postup Ústavního soudu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posouzení proporcionality v užším smyslu v případě daní znamená vyloučení 

jejich extrémních disproporcionalit. V rámci toho sleduje, zda nedošlo 

ke zničení majetkové základny poplatníka vlivem rdousícího efektu.  

Druhým hlediskem je kontrola, zda nedošlo k narušení principu rovnosti, 

na niž hledí jako na kategorii relativní. To znamená, že určitá nerovnost může 

existovat, avšak v souladu s Ústavou, nesmí se projevit libovůle zákonodárce 

a musí být rozumně odůvodněna. Za tímto účelem používá test přímé 

diskriminace sestávající ze čtyř otázek. Tento postup je schematicky 

znázorněn na obrázku č. 2: 
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Obrázek 2: Test přímé diskriminace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na závěr je třeba zachovat požadavky dodržení zásad právního státu (tedy 

jistoty či předvídatelnosti, spolu se zákazem retroaktivity) a legitimního 

očekávání poplatníků, s poskytnutím dostatečného času k přizpůsobení jejich 

chování. 

Vzhledem k tomu, že ve výsledku se přesvědčivějšími argumenty v dané 

kauze staly argumenty právní a politické, zdůrazněme si více ekonomickou 

stránku věci. Zdá se, že kdyby se Ústavní soud více držel ekonomických 

analýz, mohla by kauza dopadnout jinak. 

Ze statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění za rok 2012 

a důchodové statistiky za rok 2013, vydaných Českou správou sociálního 

zabezpečení, získal Ústavní soud statistické údaje ohledně průměrné výše 

vyplácených starobních důchodů v letech 1992 až 2012, přehled rozložení 

souboru důchodců podle výše důchodů v kvantilovém vyjádření od roku 

2001, přehled o počtu vyplácených důchodů podle měsíční výše důchodu 

a přehled o počtu důchodců a průměrném důchodu za rok 2013.  

Významně omezenější informace ale měl soud o pracovní aktivitě důchodců. 

Tyto údaje jsou hůře dostupné, ale jsou nutné k precizní analýze skutečného 
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dopadu výše uvedeného opatření. Zde se autoři tohoto textu domnívají, 

že užší propojení analýz právních a ekonomických by mohlo vést 

k efektivnějším rozhodnutím (nejen) ve věcech veřejných.  

3 EKONOMICKÁ ANALÝZA DOPADU SLEVY NA DANI   

Zákaz uplatnit si základní slevu bezpochyby znamená u pracujících důchodců 

větší odvod daně do státního rozpočtu. Při posuzování částky, o kterou 

důchodci odvedou do státního rozpočtu více právě kvůli neuplatnění základní 

slevy, pronášejí soudci výrok, že výsledná daň bude u pracujících důchodců 

o 24 840 Kč ročně vyšší. Zdá se (jak uvádí ve svém vyjádření navrhovatel: 

„…k tomu, aby byla dána protiústavnost napadeného ustanovení, však stačí 

i potenciální dopady rdousícího efektu do postavení některých těchto osob“), 

že to je vysoká částka, která by mohla mít na některé poplatníky rdousící 

efekt a u nízkopříjmových skupin by mohla být pociťována nejsilněji. 

(Rozsudek, sp. zn. Pl. ÚS 31/13) K námitce tzv. rdousícího efektu se Ústavní 

soud vyjádřil, že nemá likvidační dopad na majetek dotčené skupiny osob 

a není narušeno ústavní právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1 Listiny 

(Česko, 1993). Svůj výrok dokládá jinými argumenty (viz dále v textu). 

V následující analýze autoři ukazují, kolika osob a jakou mírou se toto tvrzení 

ve skutečnosti týká. Jinými slovy, zda lze tento výrok použít jako silnou 

oporu, když se ekonomicky týká pouze malého počtu lidí.  

Dalším z diskutovaných bodů kauzy bylo garantované minimum (určitý 

minimální disponibilní příjem), které nebude dotčeno zdaněním. Podle 

Ministerstva financí tuto funkci u pracujících důchodců zajišťuje příjem 

ze starobního důchodu, a to srovnatelně jako základní sleva na dani u jiných 

pracujících. Žalující strana oponuje, že částka slevy na dani je vyšší, než 

průměrný starobní důchod, výše tohoto minima tedy není pro obě skupiny 

poplatníků zajištěna srovnatelně. Ústavní soud se k tomuto tvrzení přiklání 

a říká, že částka tohoto minima je u důchodců závislá na výši důchodu, 

kdežto u ostatních pracujících je částka slevy na dani vždy ve stejné výši. 

Ověření tohoto předpokladu se týká následující text. 

3.1 Použitá data 

V níže uvedené analýze jsme použili data z databáze daňových přiznání 

Ministerstva financí ADIS. (MFCR 2016) Tato databáze obsahuje údaje 

za ekonomické subjekty, které v daném období samy podaly daňové přiznání, 

a obsahuje nejpřesnější údaje o základech daně z příjmů. Databáze jiné, 

například Ministerstva práce a sociálních věcí či Českého statistického úřadu 
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(MPSV 2016; ČSÚ 2016a, 2016b) jsou pro náš účel ne zcela vhodné, protože 

nesledují strukturu příjmů do takového detailu, aby bylo možné odvodit 

s dostatečnou přesností základ daně. Problémem u těchto databází 

je především nedostatečná identifikace příjmů osvobozených či vyňatých 

(to by vedlo k nadhodnocení základu daně) nebo příjmů, které se zdaňují, 

ale nepodléhají pojistnému, například dohody o provedení práce do určitého 

limitu. 

Na druhou stranu databáze ADIS pokrývá pouze část ekonomických subjektů 

platících daň z příjmů fyzických osob. Nenalezneme v ní například 

zaměstnance, kterým provádí zúčtování záloh na dani z příjmů jejich 

zaměstnavatel, a kteří poté nemusí podat daňové přiznání sami. (Vančurová 

a Láchová 2014, s. 237) 

3.2 Poplatníci s podlimitním základem daně 

Následující analýza ukazuje, kolika osob a jakou mírou se výroky Ústavního 

soudu ve skutečnosti týkají. Vyjděme z konstrukce základní slevy. Sleva 

poplatníkovi snižuje vypočtenou daň, avšak na rozdíl od daňového 

zvýhodnění na dítě patří mezi tzv. „wastable“ slevy (vhodný český ekvivalent 

není autorům textu znám). To znamená, že v případě, kdy je vypočtená daň 

(před slevou) nižší než 24 840 Kč, výsledná daňová povinnost je nulová 

a poplatníkovi z nevyužité části slevy nevzniká nárok na její výplatu od státu 

(na rozdíl od tzv. daňového bonusu u vyživovaného dítěte). Pokud by tento 

nárok vznikal, jednalo by se o tzv. „nonwastable“ slevu. (OECD 2008, s. 24) 

Nižší vypočtená daňová povinnost vzniká logicky z nízkého základu daně. 

Výpočtem můžeme určit limitní hranici ročního základu daně (L), pod níž tito 

„chudí“ poplatníci mají tak malý (upravený) základ daně (a tím i malou 

vypočtenou daň), že nevyužijí slevu v plné výši. Limitní hranici ročního 

základu daně (L) lze určit jako: 

 
165600100

15

24840
100 

t

tr
L , 

(1) 

kde L = Limitní hranice základu daně (Limit), 

 Tr = Základní sleva (tax reduction), 

 t = Sazba daně (tax), 

    

 

Limitní hranici základu daně můžeme také označit jako zaručený hrubý 

příjem (základ daně), ze kterého žádná daň odvedena nebude. Poplatníci, kteří 

mají roční základ daně do 165 600 Kč, nevyužijí slevu v plné výši. 
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U podnikatelů tato hodnota odpovídá zdanitelnému zisku 13 800 Kč měsíčně, 

u zaměstnanců tato hodnota odpovídá měsíční hrubé mzdě 10 300 Kč měsíčně 

(což odpovídá superhrubé mzdě ve výši 13 800 Kč). 

Na základě poskytnutých dat lze určit, kolik osob má takovýto podlimitní 

základ daně. Níže uvedený graf udává přehled o rozdělení příjmů u osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnanců, ale bohužel bez 

rozlišení, zda daný subjekt je nebo není starobním důchodcem. Lze logicky 

dovodit, že podnikající důchodci budou spíše pobírat/vykazovat nižší příjmy, 

a jak data ukazují, jejich základ daně bude spíše nedostatečný pro využití celé 

slevy na dani. Vančurová a kol. (2015) detailněji probírají tuto skutečnost 

a dovozují, že možnosti na straně optimalizace příjmů u OSVČ jsou široké 

a daň z příjmů fyzických osob efektivně vůbec neplatí nejméně 70 % 

z celkového počtu OSVČ (tyto údaje se mírně odlišují od údajů v tomto 

článku vlivem použité databáze). Je nutné upozornit na fakt, že níže uvedený 

graf je odvozen od vykázaných vyměřovacích základů na důchodové 

pojištění, tedy základ daně může být významně nižší. Je to způsobeno tím, 

že u důchodového pojištění OSVČ existuje minimální vyměřovací základ 

(proto vlivem optimalizace téměř polovina OSVČ vykazuje vyměřovací 

základ právě na této minimální výši), ale údaje pro daň z příjmů, kde žádný 

minimální základ neexistuje, mohou být vykazovány fakticky nižší.    

Obrázek 3: Rozložení základních skupin poplatníků (bez ohledu na status) dle 

databáze vyměřovacích základů na důchodové pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o data za rok 2012 ze zdrojů MPSV, jako průměrná mzda byla autory zvolena 

průměrná mzda v národním hospodářství pro rok 2012. Minimální vyměřovací základ 

pro důchodové pojištění odpovídá právě „měsíčnímu“ zisku na úrovní ½ průměrné mzdy 

a tam dochází k významné kumulaci OSVČ. 

Zdroj: Vančurová a kol. 2015. 
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Mírně odlišný pohled na tuto problematiku poskytuje databáze ADIS, která 

dokonce umožňuje odlišit skupinu důchodců na trhu práce. Na druhou stranu 

dostupnost takových dat je velmi obtížná, a proto autoři tohoto článku využili 

možnosti získat příslušná data v rámci projektu zadaného přímo ministrem 

financí (pracovní Skupina pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců 

a podnikajících fyzických osob). Bohužel získali data pouze pro skupinu osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ). Zaměříme-li tedy svou pozornost 

na tuto skupinu, je mezi podnikateli, kteří nejsou poživateli starobního 

důchodu (dále jen „Podnikatelé“), právě 67 % těch, kteří fakticky spadají 

do výše definovaného podlimitního příjmu (jedná se o 436 194 osob 

z celkového počtu 654 496 podnikatelů evidovaných v ADIS).  

Obrázek 4: OSVČ s příjmy dle §6 do 100 000,- Kč bez důchodců 

(„Podnikatelé“) 

 

Pozn: Data z ADIS za OSVČ s příjmy ze zaměstnání do 100 000,- Kč ročně 

(Vančurová a kol. (2015) tak definovali tzv. čisté OSVČ), bez důchodců. Jedná 

se o položku v řádku 42 daňového přiznání. 

Zdroj: Vančurová a kol. 2015. 

Pokud se zaměříme na důchodce, tak mezi těmi, kteří mají v rámci svého 

základu daně příjmy z podnikatelské činnosti, je jich relativně ještě více: 

z celkového počtu 208 382 pracujících důchodců má podlimitní základ daně 

necelých 88 %. Je to logické za předpokladu, že mnoho důchodců pracuje na 

„malé“ úvazky, proto se dále zaměříme pouze na Podnikatele a podnikající 

starobní důchodce, aby byla naše analýza průkaznější.  

Jak můžeme vidět z výše uvedeného, neuplatnění slevy na dani ve výši 24 840 

Kč se rozhodně nedotkne všech. O tuto částku přichází pouze 12 % důchodců 

- OSVČ. U zbývající, mnohem větší části pracujících poplatníků není situace 
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tak vážná a snížení jejich disponibilního příjmu tak vysoké, jak vyplývá 

z následující analýzy.  

3.3 Pokles čistého pracovního příjmu po zdanění u pracujících 

důchodců vlivem zákazu základní slevy 

Nemožnost uplatnění slevy u pracujících důchodců vede k poklesu čistého 

příjmu po zdanění (rozumíme příjem z pracovní aktivity) v důsledku vyššího 

odvodu daně ve srovnání s jinými pracujícími. V případě, kdy by jim sleva 

byla přiznána, poklesl by čistý příjem pracujících důchodců o něco méně. 

Jak jsme již uvedli výše, vzhledem ke konstrukci základní slevy „odpuštěná“ 

daň díky základní slevě může být u poplatníka nižší než 24 840 Kč, 

a to tehdy, vykazuje-li podlimitní základ daně.    

Analýza Podnikatelů poukazuje na dvě zjištění: 

1. Velikost poklesu čistého příjmu po zdanění u pracujících důchodců 

v důsledku neuplatnění slevy nečiní vždy 24 840 Kč, pokles může být 

i nižší.   

2. Pokles čistého příjmu nižší než 24 840 Kč se týká drtivé většiny 

pracujících důchodců - OSVČ a u více než poloviny z nich dochází 

pouze k minimálnímu poklesu. 

Nyní podrobněji k postupu analýzy. Zkoumáme podnikající důchodce, kteří 

mají příjmy ze samostatné činnosti, pro které jediné se podařilo získat 

odpovídající data. Pro určení velikosti poklesu jejich čistého příjmu za rok 

se zaměřme na poplatníky s podlimitním základem daně (jak jsme uvedli 

výše, jedná se o necelých 88 % podnikajících důchodců), neboť právě u nich 

poklesne roční čistý příjem vlivem zákazu slevy o méně než 24 840 Kč. 

Vypočtená daň je konečná, poplatník ji nesnižuje o základní slevu. Právě 

o tuto částku poklesne jejich čistý příjem a tento pokles činí vždy určitou 

procentní část základní slevy. I kdyby důchodci v nejnižším pásmu, kteří tvoří 

nadpoloviční většinu všech pracujících důchodců (58 % osob), nevykázali 

ze svého podnikání ztrátu, poklesne jim čistý příjem ročně o méně než 13 % 

z částky základní slevy, tedy o méně než 3 223 Kč ročně. Situaci znázorňuje 

tabulka níže.  
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Tabulka 5: Pokles čistého příjmu důchodce se souběhem samostatné činnosti 

Důchodci: roční 

dílčí základ daně z 

podnikání 

Četnosti: 

počet 

pracujících 

důchodců 

Zastoupení 

příjmového 

pásma 

Základ daně z 

podnikání a 

jiné 

samostatné 

činnosti  

Zaplacená 

daň na 

jednotlivce 

Pokles 

čistého 

příjmu z 

částky 24 

840 Kč 

18 000 120 486 58% 

-1 512 284 

475 0 0% 

25 000 8 809 4% 189 266 470 3 223 13% 

28 000 3 017 1% 79 890 469 3 972 16% 

40 000 11 000 5% 372 057 749 5 074 20% 

55 000 11 870 6% 564 404 910 7 132 29% 

60 329 7 354 4% 428 760 292 8 745 35% 

65 000 1 395 1% 87 458 121 9 404 38% 

78 000 3 826 2% 273 304 320 10 715 43% 

100 000 5 877 3% 521 255 289 13 304 54% 

113 000 2 689 1% 286 160 716 15 963 64% 

150 822 6 817 3% 896 540 989 19 727 79% 

výše 25 242 12 % na na 100 % 

  Rekapitulace:   

 Celkem podlimitních 183 140 (82 % z celku) 

 

Celkem pracujících 

důchodců 208 382   

 

Pozn.1: Údaje za rok 2012. „Důchodci: roční dílčí základ daně z podnikání“ označuje 

horní hranici intervalu. „Zaplacená daň na jednotlivce“ byla určena jako podíl 

základní částky daně za důchodce v daném intervalu (součin základu daně a sazby 

15 %, před uplatněním slev) a četnosti v daném intervalu. „Pokles čistého příjmu 

z částky 24 840 Kč“ byl spočten jako podíl zaplacené daně na jednotlivce 

a nominální výše slevy na dani, což ukazuje, jak moc využitelná je sleva 

pro poplatníka s daným základem daně. “na” značí nedostupné údaje. 

Pozn. 2.: Autoři si jsou vědomi ne zcela vhodné skladby dat, která neumožňuje 

preciznější odhad dopadu slevy na disponibilní příjem. Data databáze ADIS nebývají 

veřejně dostupná a v tomto článku se podařilo využít data poskytnutá primárně pro 

účely analýzy pracovní Skupiny pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců 

a podnikajících fyzických osob (blíže viz http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2014/odborna-pracovni-skupina-posoudi-zdaneni-18695), proto neodpovídají 

svojí strukturou ani mírou detailu. I tak autoři věří, že jsou užitečná pro prvotní vhled 

do problematiky.  

Zdroj: (MFCR 2016), vlastní výpočty 
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Jak již bylo analyzováno výše, pouze pro 12 % pracujících důchodců platí 

plně závěr soudců Ústavního soudu, neboť těmto poplatníkům poklesne čistý 

příjem vždy právě o 24 840 Kč ročně. Jinými slovy, 88 % pracujících 

důchodců má tak nízké příjmy, že by nevyužili slevu na dani v plné výši, 

kdyby jim byla přiznána. Jak je vidět z tabulky výše, u velkého počtu 

pracujících důchodců (58 % osob) nedochází k žádnému (nebo jen 

minimálnímu) poklesu čistého příjmu (pohybují se ve ztrátě), u 74 % osob 

nepoklesne roční čistý příjem o více než 7 452 Kč (30 % z částky slevy) 

a například pouze u 19 % osob dochází k ročnímu poklesu o více 

než polovinu z částky slevy. 

Tato data lze zároveň použít i pro odhad a diskusi, o kolik zaplatí podnikající 

důchodce na dani z příjmů fyzických osob více ve srovnání s jiným 

Podnikatelem. V případě poplatníků s podlimitním základem daně platí, 

že důchodce odvádí na dani z příjmů o určité procento z částky 24 840 Kč 

více, neboť o stejné částky je u Podnikatelů vypočtená daň snižována. Není 

tedy přesné tvrzení Ústavního soudu, že u Podnikatelů (stejně by to platilo 

pro zaměstnance) je částka slevy na dani vždy ve stejné výši: jak jsme 

si ukázali, u téměř 67 % Podnikatelů činí tato částka pouze určité procento 

z částky slevy (viz obrázek 3). 

Nutno podotknout, že vezmeme-li v úvahu celkové příjmy poplatníků, 

kteří jsou poživateli starobních důchodů, je tento pokles kompenzován příjmy 

ze starobních důchodů, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, a které jiní 

pracující nepobírají. Dále v analýze abstrahujeme od vlivu odpočitatelných 

položek od základu daně, které by negativní dopad na poplatníky dále 

snižovaly a vliv slevy na disponibilní příjmy by byl ještě nižší. 

Autoři článku se plně ztotožňují s tvrzením „Ačkoliv je Ústavní soud 

zdrženlivý v oblasti daňových zákonů, neboť záležitosti optimálního 

daňového zatížení patří mezi tzv. typicky politické otázky, neznamená 

to absolutní vyloučení daňových otázek z přezkumných pravomocí Ústavního 

soudu.“ (TZ 75/2016) Na druhou stranu ale věří, že tato rozhodnutí by měla 

vznikat se znalostí ekonomických faktů založených na precizní ekonomické 

analýze zkušených ekonomů. Existuje zde obava, že v některých případech 

tomu tak v minulosti nemuselo být.  
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4 ZÁVĚR 

Hodnocení dopadů zavádění či rušení dílčích prvků daňové techniky 

si vyžaduje hluboký vhled do problematiky a spolupráci jak ekonomů, 

tak tvůrců legislativy, tak i soudů. Peripetie kolem (ne)rušení slevy 

pro starobní důchodce u daně z příjmů fyzických osob dokládají, že situace 

byla řešena ne zcela šťastně. Nešťastné bylo již prvotní nastavení pravidla 

„pro koho se sleva ruší a pro koho ne“, ale asi mnohem zásadnější byly 

nedostatky v podrobné analýze incidence. Málo pozornosti bylo věnováno 

tomu, že se efektivně zákaz slevy dotkne jen části pracující populace 

důchodců. Výpočty na dostupných datech za pracující důchodce naznačují, 

že na více jak polovinu z nich to bude mít marginální vliv, protože již nyní 

téměř žádnou daň z příjmů neplatí. Lze se domnívat, že v případě znalosti 

těchto faktů by se situace nijak nevyhrotila a administrativní náklady celého 

procesu by byly významně nižší. Dále lze předpokládat, že by buď ke zrušení 

slevy Ministerstvem financí vůbec nedošlo (výnosy pro veřejné rozpočty 

by byly nízké), nebo by Ústavní soud navržené zrušení slevy nepovažoval 

za protiústavní. Tak či tak by došlo k úspoře nákladů, které musely být 

vynaloženy na celý tento proces.     
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PŘÍLOHA A – VÝŇATKY Z NÁLEZU ÚSTAVNÍHO 

SOUDU (KRITICKÁ MÍSTA VYZNAČENA AUTORY) 

… 

51. Nerovnost mezi poplatníky, kteří jsou ve zdaňovacím období poživateli 

starobního důchodu, se projevuje již v tom, že ti, co mají toto postavení 

k 1. lednu zdaňovacího období, přichází vždy o celou základní slevu na dani, 

zatímco ti, kteří se v tomto postavení ocitnou kdykoliv později, třeba i jen 

následující den (tedy 2. ledna), mají tuto slevu zachovanou v plné výši. Není 

přitom podstatné, zda po celou dobu, po kterou vykonávají výdělečnou 

činnost, pobírají také starobní důchod. Důsledkem uvedené právní úpravy 

je významný rozdíl v postavení obou těchto skupin poplatníků, protože ti, 

v jejichž případě se sleva na dani uplatní, budou mít bez ohledu 

na pobíraný starobní důchod daň ze zdanitelných příjmů o 24 840 Kč 

ročně nižší. V případě příjmů ze závislé činnosti to znamená, že se jim 

s ohledem na daňovou sazbu nezdaní roční příjem odpovídající hrubé mzdě 

ve výši 123 582 Kč, resp. tzv. superhrubé mzdě ve výši 165 600 Kč (viz bod 

37), tedy pro většinu lidí nepochybně nikoliv zanedbatelná částka. Kritérium, 

na němž je toto rozlišení založeno, je přitom ryze formální a zákon navíc 

vytváří procesní možnosti, jak si mohou jednotlivé osoby zachovat i nadále 

obě výhody. V případě těch, co starobní důchod dosud nepobírají, jde 

o odložení počátku jeho přiznání tak, aby k němu došlo až po 1. lednu 

příslušného zdaňovacího období. Těmto osobám je totiž nadále zachována 

možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby uplatnění tohoto 

nároku mělo dodatečně jakýkoliv vliv na uplatnění slevy na dani. V případě 

těch, co jej již pobírají, jde zas zřejmě o zastavení jeho výplaty pro období, jež 

bude uvedený den zahrnovat.  

52. Za této situace vyvstává otázka, jaký účel lze vlastně reálně přisuzovat 

napadenému ustanovení. Je zřejmé, že v důsledku uvedeného opatření ztrácí 

slevu na dani pouze část poplatníků pobírajících starobní důchod, jejíž 

odlišení od ostatních poplatníků je problematické ze dvou důvodů. Jednak 

není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral 

starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva 

na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna 

nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu. Na kritérium 

dne 1. ledna nelze v této souvislosti hledět ani jako na nezbytné 

administrativní opatření za účelem provádění srážek daně, neboť jak 
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jednoznačně plyne z § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů, možnost 

uplatnění předmětné slevy by mohla být bez jakýchkoliv technických obtíží 

vázána i jen na některé měsíce. Nadto je vzniklá nerovnost umocněna 

relativně vysokou částkou, o kterou jde, což již samo o sobě představuje 

důvod, pro který tomuto rozdílu nelze upřít ústavněprávní relevanci (jde 

o nerovnost extrémní). Druhý důvod pak spočívá v tom, že jednotliví 

poplatníci mohli dosáhnout zachování slevy na dani tím, že se vyhnuli 

pobírání důchodu právě dne 1. ledna zdaňovacího období.  

… 

54. Důsledkem napadeného ustanovení není jen nerovnost mezi dvěma 

skupinami poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří pobírají starobní 

důchod, nýbrž také mezi dotčenými příslušníky této skupiny a všemi dalšími 

poplatníky této daně. Její důvod je třeba spatřovat v tom, že jim zákon 

o daních z příjmů nezaručuje ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou 

minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění 

důstojného života nepředpokládá její zdanění. Zatímco totiž v případě prvně 

uvedené skupiny má tuto funkci plnit starobní důchod, jehož výše 

se u jednotlivých poplatníků liší, v případě druhé ji plní sleva na dani 

na poplatníka, která u všech činí 24 840 Kč ročně. Vzhledem k tomu, 

že předmětná nerovnost by byla dána i tehdy, pokud by zákon jako 

rozhodující kritérium stanovil pobírání starobního důchodu ke kterémukoliv 

dni tohoto zdaňovacího období, bude další výklad pro zjednodušení vycházet 

právě z rozlišení poplatníků podle toho, zda v tomto období pobírali nebo 

nepobírali starobní důchod.  

55. Zmíněná nerovnost je zapříčiněna tím, že na rozdíl od výše předmětné 

slevy na dani je výše starobního důchodu u jednotlivých jeho poživatelů 

rozdílná, v důsledku čehož je rozdílná i jejich část příjmů, na kterou daňová 

povinnost nedopadá. Ze statistických údajů, které měl Ústavní soud 

k dispozici (viz bod 11), vyplývá, že v roce 2012 byla průměrná výše 

starobního důchodu 10 788 Kč měsíčně, přičemž 10 % ze starobních 

důchodců pobíralo důchod nižší než 8 192 Kč. Starobní důchod nižší než 

8 500 Kč pobíralo přibližně 250 000 z celkového počtu 1 726 523 důchodců. 

U 4 858 osob jeho výše činila dokonce méně než 3 000 Kč. Vyjde-li se z teze 

prezentované Ministerstvem financí, že starobní důchod plní obdobnou funkci 

jako sleva na dani na poplatníka, tedy že garantuje jednotlivým poplatníkům 

určitou minimální částku, která nebude zdaňována, pak se tato teze uplatní 

pouze za předpokladu, že obě tyto částky budou srovnatelné. Již výše bylo 
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uvedeno, že sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně odpovídá 

nezdanitelnému příjmu (hrubé mzdě) ve výši 123 582 Kč ročně, tedy přibližně 

10 300 Kč měsíčně, což je částka v zásadě odpovídající průměrné výši 

důchodu. Protože je však u významné části starobních důchodců výše 

důchodů nižší, je třeba u nich z hlediska logiky tohoto srovnání uvažovat tak, 

že se na ně vlastně fakticky vztahuje nižší daňová výhoda. Například pobírají-

li starobní důchodci důchod ve výši 8 192 Kč měsíčně (98 304 Kč ročně), jde 

o srovnatelnou situaci s postavením poplatníka, který není příjemcem 

starobního důchodu a který by měl slevu na dani ve výši 19 759 Kč ročně, 

tedy o přibližně 20 % méně, než činí předmětná sleva podle § 35ba odst. 1 

písm. a) zákona o daních z příjmů. V případě, že tyto osoby pobírají důchod 

ve výši 4 000 Kč (tedy 48 000 Kč ročně, což se týká přibližně 15 000 osob), 

jde zas o srovnatelnou situaci s postavením poplatníka, který není příjemcem 

starobního důchodu a který by měl slevu na dani ve výši 9 648 Kč ročně, tedy 

o přibližně 60 % méně.  

56. Uvedené údaje lze shrnout tak, že ve vztahu k poplatníkovi daně 

z příjmů fyzických osob, jenž není příjemcem starobního důchodu, 

se uplatní sleva na dani ve výši 24 840 Kč ročně. V případě poplatníka, 

u něhož však pobírání starobního důchodu vylučuje uplatnění této slevy, 

bude z hlediska svého účelu srovnatelná daňová výhoda jiná, odvíjející 

se  od výše důchodu. Jestliže přitom bude přiznaný důchod nižší, bude nižší 

i výše příjmu těchto osob, která nepodléhá předmětné dani, což lze opět 

ilustrovat na příkladu. Kupříkladu bude-li mít poplatník, který není příjemcem 

starobního důchodu, měsíční příjem ve výši 9 000 Kč, pak s ohledem na slevu 

na dani ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) neodvede z tohoto 

příjmu žádnou daň. V případě, že bude mít poplatník, jenž je příjemcem 

starobního důchodu a na něhož se v důsledku této skutečnosti sleva na dani 

nevztahuje, starobní důchod ve výši 4 000 Kč a k tomu další příjem 

(např. ze závislé činnosti, kterou si přivydělává) ve výši 5 000 Kč měsíčně, 

se mu však těchto 5 000 Kč zdaní sazbou 15 % z tzv. superhrubé mzdy, 

tj. 20,1 % z hrubé mzdy, v důsledku čehož mu z celkového měsíčního příjmu 

9 000 Kč zůstane po zdanění pouze 7 995 Kč.  

Zdroj: Systém ASPI - stav k 28.9.2016 do částky 123/2016 Sb. a 32/2016 Sb.m.s.; 

JUD256149CZ - JUD256149CZ - Pl. ÚS 31/13 - 1-K návrhu na zrušení části § 35by odst. 1 

písm. a) zák. č. 586/1992, o daních z příjmů (162/2014 Sb.)  
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PŘÍLOHA B – ODLIŠNÉ STANOVISKO SOUDCE 

VLADIMÍRA KŮRKY 

…  

V bodu 55 je zaznamenáno, že důchodce s důchodem odpovídajícím 

průměrné výši 10 300 Kč jeho nezdaněním získává shodnou výhodu jako 

pracující ne-důchodce slevou na dani. Jde tu tedy nikoli o nerovnost, nýbrž 

rovnost, a to evidentně. Přitom, jde-li o důchod průměrný, lze očekávat, 

že na této rovnosti bude participovat většina. Z pohledu uvažovaného kroku 

testu přímé diskriminace je všechno v pořádku; není-li nerovnosti, nepřichází 

v úvahu ani její nepřiměřenost.  

Prvek údajné nerovnosti přichází do hry až ve druhém většinou 

modelovaném příkladu, který uvažuje poměry pracujícího důchodce 

s důchodem ve výši 8 192 Kč, jemuž koresponduje hypotetická sleva 

na dani nikoli zákonných 24 840 Kč, nýbrž jen 19 759 Kč, tedy 

o cca 5 000 Kč nižší. Že jde o nerovnost extrémní však podle mne ani tady 

neplatí; je posuzována věc daňová, s typově zvláště omezeným prostorem 

zásahu Ústavního soudu, limitovaným až hranicemi blízkými "vyloučení 

extrémní disproporcionality", a o takovou situaci zde podle mého názoru 

evidentně nejde. Nehledě na to, že tato nerovnost je založena organicky, 

v poloze důsledků z jiného prostředí (důchodového režimu), které 

k jejímu odstranění přirozeně použít nelze.  

Poslední příklad většiny pléna (důchodce s důchodem ve výši 4 000 Kč 

a dalším příjmem ve výši 5 000 Kč) snad ani netřeba - pro jeho mimořádnost 

a zřejmě i sociální nereálnost - již blíže posuzovat. Ostatně ani zde zásah 

do samé substance práva (dle čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny) zjistitelný zřejmě není.  

Oproti většině pléna tudíž uzavírám, že napadená právní úprava obstojí 

i z pohledu tohoto posledního kroku zvoleného testu, neboť efektivně dovodit, 

že vybočuje z požadavků "přiměřenosti", nelze. Stojí za připomenutí, 

že Ústavní soud je povolán k jejímu hodnocení jen z toho hlediska, zda je 

protiústavní, nikoli již z pohledu ekonomické, příp. sociální přiměřenosti 

či jiné "správnosti", neboť ten je vyhrazen politickému rozhodnutí 

zákonodárce.  

Podle mého názoru byl namístě - na základě správné komparace - jednoduchý 

závěr: jedni mají slevu na dani (pracující ne-důchodci), jedni jsou daňově 

zvýhodněni nezdaněným důchodem (pracující důchodci), což extrémní 

aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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nerovnost nezakládá, a ani "rdousící efekt" na straně druhé skupiny 

poplatníků přítomen není.  

Návrh navrhovatelů měl být proto zamítnut.  

Zdroj: Systém ASPI - stav k 28.9.2016 do částky 123/2016 Sb. a 32/2016 Sb.m.s.; 

JUD256149CZ - JUD256149CZ - Pl. ÚS 31/13 - 1-K návrhu na zrušení části § 35by odst. 1 

písm. a) zák. č. 586/1992, o daních z příjmů (162/2014 Sb.)  
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