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Seznam použitých zkratek
Daňový balíček

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se m ní n které
zákony v oblasti daní

Einkommensteuergesetz či

BGBl. Nr. 400/1988, Einkommensteuergesetz

EStG
EU

Evropská unie

Občanský zákoník

Zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpisů

OECD

Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj

Pojistné na sociální

Pojistné upravené zákonem č. 5Řř/1řř2 Sb.,

zabezpečení

o pojistném na sociální zabezpečení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších
p edpisů

Pojistné na všeobecné

Pojistné

zdravotní pojištění

o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní,

upravené

zákone

č.

592/1992

Sb.,

ve zn ní pozd jších p edpisů
Slovenský zákon o dani

Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení

z příjmů či SZDP

neskorších predpisov

Zákon o daních z příjmů

Zákon České národní rady č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních

či ZDP

z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů

Zákon o pojistném

Zákon č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální

na sociální zabezpečení

zabezpečení

a

p ísp vku

na

státní

politiku

zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpisů
Zákon o pojistném

Zákon č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné

na všeobecné zdravotní

zdravotní pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpisů

pojištění

zákon o stabilizaci

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných

veřejných rozpočtů

rozpočtů

Zákon o športe

Zákon č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene
a dopln ní niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov

Zákon o veřejném

Zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o ve ejném zdravotním

zdravotním pojištění

pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpisů

Zákon o zemědělství

Zákon č. 252/1řř7 Sb., o zem d lství, ve zn ní
pozd jších p edpisů

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání,
ve zn ní pozd jších p edpisů

Úvod
Výnosy plynoucí na základ

zdan ní p íjmů, včetn

p íjmů fyzických osob,

prost ednictvím p ímých daní důchodového typu, p edstavují tradiční součást
rozpočtových p íjmů České republiky a zároveň tvo í druhou nejvýznamn jší položku,
pokud se jedná o výši daňových p íjmů1. V p ípad zdaňování osobních p íjmů se
nadto jedná o daňovou povinnost, jež se dotýká p evážné části obyvatelstva, p ičemž
míru daňového zatížení osobních p íjmů lze bez pochyby označit za jeden z faktorů, který
významným způsobem ovlivňuje vývoj trhu práce i oblast podnikání fyzických osob.
Klíčovou roli p i nastavení jednotlivých daní a jejich jednotlivých parametrů a stejn
tak p i nastavení daňového systém jako celku hraje právní úprava, kterou v p ípad
zdan ní p íjmů p edstavuje p edevším zákon České národní rady č. 5Ř6/1řř2 Sb.,
o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o daních z p íjmů“
či „ZDP“)2, který se v důsledku desítek novelizací v průb hu své existence stal značn
složitým, nep ehledným a kazuistickým. Uvedená oblast je tak v současné dob
p edm tem legislativních prací Ministerstva financí České republiky, jež by m ly
na podzim roku 2017 vyústit v návrh legislativního textu nového zákona upravujícího
oblast daní z p íjmů3, který by následn nahradil výše uvedený právní p edpis vzniklý
na počátku 90. let minulého století.
Na základ uvedeného je tudíž na míst zanalyzovat stávající právní úpravu zdan ní
osobních p íjmů za účelem jejího zhodnocení a na to navazujícího p ípadného p edest ení
úvah de lege ferenda, a to i za pomoci srovnání právní úpravy České republiky s právní
úpravou níže uvedených zemí Evropské unie Ědále jen „EU“ě. Práce se v následujících
1
Výnosy daní z p íjmů odpovídaly v letech 2005 až 2015 v prům ru necelým 260 mil. Kč za kalendá ní
rok, p ičemž p ibližn polovina této částky p ipadala na výnos dan z p íjmů právnických osob a druhá
polovina p edstavovala výnos dan z p íjmů plynoucích podnikatelům a z p íjmů plynoucích poplatníkům
na základ závislé činnosti. Blíže viz Financnisprava.cz: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 19932016 [online]. Praha: Finanční správa, 2017 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW:
<http://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani>.
2
Zákon České národní rady č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů.
3
Blíže viz Mfcr.cz: Rozhovor s Alenou Schillerovou o daňovém balíčku [online]. Praha: Ministerstvo
financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vmediich/2016/rozhovor-s-alenou-schillerovou-o-danovem-25648>.
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kapitolách bude soust edit na právní úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti, které,
p estože se z pohledu rozpočtových p íjmů nejeví v porovnání se zdan ním p íjmů
ze závislé činnosti tolik podstatným4, p edstavuje veličinu působící na chování
poplatníků, jimž takové p íjmy plynou, a stává se tak významným i z hlediska
hospodá ské sout že a základních práv, a to zejména práva podnikat a provozovat jinou
hospodá skou činnost5. Vzhledem k omezenému rozsahu práce a p edpokládanému
využití metody komparace se text na následujících stranách zam í na problematiku
efektivnosti právní úpravy6 zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti, jelikož výše nákladů
souvisejících se správou daní, včetn

nákladů vynaložených k zabrán ní daňovým

únikům a vybrání daní ve správné výši je významným hlediskem pro hodnocení
aplikované právní úpravy. Za tímto účelem bude nejprve zkoumána základní konstrukce
dan , p ičemž dalšími konstrukčními prvky či odchylkami od základní konstrukce se
práce bude zaobírat, pokud se tyto prvky z hlediska efektivnosti významnou m rou
podílejí na výsledném charakteru dan . Důvodem tohoto postupu je pot eba provést
analýzu takovým způsobem, aby umožňovala efektivní provedení metody komparace
a následné využití jejích výsledků pro záv ry této práce.
S ohledem na výše uvedené je cílem práce zanalyzovat současnou hmotn právní
úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti z hlediska její efektivnosti7, identifikovat
aspekty této úpravy, které se v tomto sm ru budou jevit jako problematické, a následn
analyzovanou právní úpravu porovnat s právní úpravou dvou vybraných států EU
Výnos dan z p íjmů ze závislé činnosti odpovídal v letech 2005 až 2015 prům rn p ibližn 120 mil. Kč,
kdežto výnos dan z p íjmů plynoucích podnikatelům dosahoval v tomto období v prům ru p ibližné částky
10 mil. Kč. B hem posledních p ti let uvedeného období se pak výnos dan z p íjmů plynoucích
podnikatelům pohyboval okolo 3 mil. Kč. Viz Financnisprava.cz: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR
v letech 1993-2016 [online]. Praha: Finanční správa, 2017 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
5
Viz ustanovení čl. 26 usnesení p edsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1řř2 o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního po ádku České republiky, ve zn ní pozd jších
p edpisů.
6
Efektivnost právní úpravy je v této práci pojímána jako efektivnost ve smyslu ekonomické daňové teorie,
která je zjišťována součtem p ímých a nep ímých administrativních nákladů a tzv. nadm rného daňového
b emene Ěči tzv. ztráty mrtvé váhyě. Blíže viz s. 15 této práce a dále viz KUBÁTOVÁ, Kv ta. Daňová
teorie a politika. 6. aktualizované vydání Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 44. ISBN 978-80-7478-841-3.
7
Tedy se zam ením na identifikace aspektů, které se mohou jevit jako problematické p edevším z pohledu
růstu administrativních nákladů a dále z hlediska možného vzniku distorzí, jejichž následkem může být
vznik nadm rného daňového b emene. Jedná se tak zejména o interpretační nejasnosti, vytvá ení prostoru
pro daňové úniky a o nadm rnou komplikovanost jednotlivých ustanovení. Cílem práce naopak není
posoudit efektivnost dan z p íjmů fyzických osob jako celku Ětedy zm it administrativní náklady
a nadm rné daňové b emeno související s daní z p íjmů fyzických osobě, jelikož k jeho napln ní by bylo
nezbytné provést ekonomickou studii.
4

9

za účelem p edest ení úvah de lege ferenda, pokud se jedná o identifikované
problematické aspekty.
Pro komparaci právní úpravy je zvolena právní úprava zdan ní p íjmů fyzických
osob Slovenské republiky, jakožto reprezentanta státu, který se transformoval po roce
1989. Porovnání se slovenskou právní úpravou lze považovat za vhodné vzhledem
k tomu, že se jedná o právní úpravu blízkou české právní úprav , jež má obdobná
východiska. Druhým státem zvoleným pro komparaci právní úpravy je Rakouská
republika. Rakouská právní úprava byla zvolena z důvodu existence jediné národní dan
z p íjmů, jejíž konstrukce se velmi podobá konstrukci dan v české právní úprav . Právní
úpravu zdan ní p íjmů fyzických osob t chto dvou států lze proto považovat za vhodnou
pro účely komparace a pro následné využití záv rů komparace pro úvahy de lege ferenda.
V souvislosti s uvedeným cílem práce je nezbytné analyzovat a zhodnotit
též dosavadní judikaturu ústavního a správního soudnictví týkající se zkoumané oblasti,
a to zejména oblasti zdaňování p íjmů ze závislé činnosti, jež jsou poplatníky nesprávn
p iznávány jako p íjmy z činnosti samostatné za účelem snížení daňové povinnosti
spolu s povinnostmi v oblasti pojistného na sociálního zabezpečení a všeobecné
zdravotní pojišt ní. Za účelem dosažení cíle práce jsou stanoveny následující otázky,
jejichž zodpov zení je pro jeho dosažení zásadní:
1. Vznikají na základ současné právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti výkladové nejasnosti, které se s ohledem na cíl práce jeví
jako problematické? Je možné tyto nejasnosti odstranit či minimalizovat?
2. Vytvá í současná právní úprava zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti
prostor pro daňové úniky? Která pravidla obsažená ve zkoumané právní
úprav , p ípadn

v právní úprav

související, jsou v tomto sm ru

problematická?
3. Jaké nároky klade zkoumaná právní úprava a její aplikace na poplatníky
a finanční správu, pokud se jedná o administrativní náklady? Je velikost
t chto nákladů významná z hlediska cíle této práce?
Za účelem zodpov zení uvedených otázek a dosažení cíle práce bude nejprve
popsána současná podoba právní úpravy zdan ní p íjmů fyzických osob Ěvčetn p íjmů
ze samostatné činnostiě a její význam v rámci daňové soustavy (kapitola 1). Dále se práce
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zam í na analýzu právní úpravy zdan ní p íjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
v České republice, a to za účelem identifikace aspektů, které mohou být problematické
z hlediska efektivnosti této právní úpravy (kapitola 2). Následovat bude analýza právních
úprav zdan ní p íjmů fyzických osob ze samostatné činnosti v Rakouské republice
a Slovenské republice a jejich následná komparace s právní úpravou České republiky
(kapitola 3). Záv ry provedených analýz a komparace budou následn použity pro účely
úvah de lege ferenda, jež se budou týkat identifikovaných problematických aspektů
zkoumané právní úpravy (kapitola 4).
Metody, které jsou ke zpracování diplomové práce použity, jsou:
1. teoretická analýza zkoumaných právních p edpisů,
2. normativní analýza s využitím normativních záv rů ekonomické daňové
teorie, jakožto normativního ideálu pro účely zhodnocení efektivity právní
úpravy,
3. empirická analýza s využitím poznatků získaných z výzkumů jiných
společenských v d.
Pro účely dovozování jednotlivých soudů se p edpokládá využití všech tradičních
metod logického uvažování a metod právní argumentace a výkladu.
Uvedená problematika bude v této práci analyzována a dále zkoumána s ohledem
na hojn dostupné odborné publikace, texty a judikaturu ústavního a správního soudnictví
zabývající se problematikou zdaňování p íjmů, včetn p íjmů ze samostatné činnosti.
Dále bude pro účely této práce využita práce vypracovaná pro účely Studentské v decké
a odborné činnosti pod názvem Daňové aspekty švarcsystému.8
Diplomová práce je psána v první polovin roku 2017, ve které byl vyhlášen
zákon č. 170/2017 Sb., kterým se m ní n které zákony v oblasti daní, Ědále jen „daňový
balíček“ě, jehož účinnost je stanovena k 1. 7. 2017.9 Uvedená problematika bude tudíž
zpracována též s ohledem na zm ny, které p inese uvedený zákon.
Práce je vypracována na základ právních p edpisů účinných ke dni 22. 6. 2017.

ŠMIRAUSOVÁ, Petra. Daňové aspekty švarcsystému. IX. ročník Studentské v decké a odborné činnosti
Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
9
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se m ní n které zákony v oblasti daní.
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1 Současná podoba daně z příjmů fyzických osob a její
postavení v rámci daňové soustavy
P ímá daň důchodového typu v podob dan z p íjmů fyzických osob p edstavuje
tradiční součást daňových soustav moderních států, Českou republiku nevyjímaje10.
Prvopočátky této dan , nesoucí své charakteristické znaky tak, jak je známe dnes, lze
na území tehdejšího Rakouska-Uherska vysledovat ve druhé polovin 1ř. století11.
Z historického hlediska se tak jedná o daň pom rn mladou12. Současnou podobu dan
z p íjmů fyzických osob pak v České republice zakotvil zákon o daních z p íjmů, jenž
nabyl účinnosti dne 1. 1. 1993, tedy v období, kdy byla zcela nová právní úprava
daňového systému vyžadována v důsledku nového uspo ádání společnosti a s tím
souvisejících pot eb tržní ekonomiky. Jednotná daň z p íjmů fyzických osob tak
v souladu se zásadami všeobecnosti a univerzálnosti nahradila doposavad existující
systém složený z vícera nesourodých daní, kterými byly zatíženy jednotlivé důchody
jednotlivců.13
Význam, který má zdan ní p íjmů fyzických osob z pohledu rozpočtových p íjmů
České republiky v posledních desetiletích, dokládá statistika finanční správy obsahující
údaje o daňových výnosech mezi lety 1řř3 až 2015, kdy výnos dan z p íjmů fyzických
osob, vedle výnosu z dan z p íjmů právnických osob, tvo il v jednotlivých letech druhou
nejvyšší položku na celkovém inkasu daní14,15. Nicmén míra, kterou se na celkovém
inkasu daní podílel výnos v podob dan z p íjmů fyzických osob, které podnikají
Osobní důchodové dan dnes nejsou zavedeny pouze v n kterých „daňových rájích“, v nichž tyto dan
nep edstavují nezbytný zdroj p íjmů ve ejných rozpočtů. KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 163.
11
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra.; MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a dopln né
vydání. Plzeň: Aleš Čen k, 2016. s. 2ŘŘ. ISBN ř7Ř-80-7380-639-2.
12
KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 163.
13
VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjm̊. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 12.
ISBN 978-80-7478-388-3.; KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 76, 163.
14
Význam, který je obecn daním z p íjmů p isuzován, lze dovodit též z klasifikace daní OECD.
Viz OECD. The OECD classification of taxes and interpretative guide. s. 85. [online]. Paris: OECD
publishing,
2006.
[cit. 2017-06-21].
ISBN
978-92-6402-578-3.
Dostupné
z WWW:
<http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>.
15
Financnisprava.cz: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-2016 [online]. Praha: Finanční
správa, 2017 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
10
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(resp. podávají daňové p iznáníě, v období počínajícím rokem 2009 značn poklesla.16
Uvedené lze pravd podobn z velké části p ičítat podmínkám, jež v t chto letech nastaly
jako důsledek finanční a hospodá ské krize.
Specifická pravidla vztahující se ke zdaňování p íjmů označených zákonem o dani
z p íjmů jako p íjmy ze samostatné činnosti mají však své opodstatn ní, vzhledem
k principu platební schopnosti a s ním souvisejícím zásadám horizontální a vertikální
daňové spravedlnosti17, jež p edstavují jedny z výchozích požadavků na konstrukci dan
z p íjmů fyzických osob. Jedná se zejména o pravidla, na jejichž základ se tvo í základ
dan

z p íjmů, který by pokud možno m l odpovídat p íjmu, jejž lze označit

jako „disponibilní“18 či „čistý“ p íjem19. Jedná se o takový p íjem poplatníka, jenž je
určen k osobní spot eb , p ípadn k úspo e či investici, tudíž o p íjem po odečtení toho,
co bylo nutno vynaložit za účelem získání všech pen žních i nepen žních hodnot
poplatníkem.20
Na druhé stran je p i nastavení pravidel zdan ní p íjmů plynoucích ze samostatné
činnosti tak, aby se co nejvíce blížilo nastavení optimálnímu, nezbytné zohlednit adu
požadavků. Žádoucí je tudíž nastavit pravidla zdan ní t chto p íjmů, tak aby se co nejvíce
Financnisprava.cz: Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-2016 [online]. Praha: Finanční
správa, 2017 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
17
Princip platební schopnosti je vedle principu prosp chu jedním z nejrozpracovan jších kritérií
pro posuzování daňové spravedlnosti Ěve smyslu spravedlnosti distributivníě. Na jeho základ má být
jedinci uložena taková daň, jaká je jeho schopnost tuto daň platit. U uvedeného hlediska se dále rozlišuje
horizontální a vertikální spravedlnost, které se vzájemn doplňují a musí být napln ny současn . Princip
platební schopnosti je pak typický práv pro daň z p íjmů, kdy m ítko platební schopnosti p edstavuje
p íjem, což je důvodem existence této dan Ěm ítkem platební schopnosti může být i spot eba, což je
důvodem existence spot ebních daníě. Autorka si je nicmén v doma toho, že pojem daňová spravedlnost
není právním ani ekonomickým pojmem a může být posuzován na základ rozličných kritérií
Ěnap . rovnosti, pom rnosti, pracovního úsilí atd.ě, jejichž volba je otázkou p evážn politickou. Pro účely
této práce však vychází z principu platební schopnosti jakožto nejužívan jšího principu spravedlivého
zdan ní. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 40, 104.; KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 103.;
Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 7. [online]. Praha: Ministerstvo
financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE_uLb45zUAhVEcRQKHZlyBIkQFgglMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fassets%2Fcs%2Fmedia%2FKonzultace_2016-10-24_NZDP-souhrnreseni.pdf&usg=AFQjCNF927rEfFySg2R9MP5lImM MtrNqqA>.
18
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 60.
19
Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 10. [online]. Praha: Ministerstvo
financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
20
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 90.; Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění
a zpojistnění příjm̊. s. 10. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
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blížila pravidlům zdan ní p íjmů právnických osob a aby tak zásahy do tržního byly
co nejmenší. Dále je nezbytné zohlednit specifický charakter podnikající fyzické osoby,
která nep estává být spot ebitelem či požadavek na omezení administrativní zát že
poplatníků.21
Úprava daní, jakožto p evažujících p íjmů ve ejných rozpočtů22, pak pochopiteln
p edstavuje oblast, která se nachází pod výrazným politickým tlakem. Zákon o daních
z p íjmů tak za dobu své existence prošel více jak sto t iceti, ne vždy zcela konzistentními,
novelizacemi, jejichž původ lze mimo uvedené hledat též v ekonomické a sociální oblasti.
Důsledkem t chto zm n je často kritizovaná právní úprava, která není postavena
na koncepčních základech a zásadách23 a jež se vyznačuje značnou mírou nep ehlednosti
a nesrozumitelnosti a s tím spojenými obtížemi p i její interpretaci a aplikaci. Takový
stav pak zpravidla bývá poplatníky vnímán jako oslabení právní jistoty, bývá zneužíván
za účelem snižování daňové povinnosti a stává se jednou z p íčin růstu administrativních
nákladů souvisejících se správou dan , a to jak na stran poplatníků, tak na stran státu.

K tomu blíže viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 152.
Pokud mezi dan za adíme též pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní, které je
i p es jeho n která jeho specifika, v ekonomickém slova smyslu považováno za daň. Jeho daňový charakter
vyplývá zejména z povinné účasti v systému sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojišt ní.
Na druhé stran však nese znaky účelovosti a u pojistného na sociální zabezpečení vykazuje též určitou
míru ekvivalence, čímž se od charakteristiky dan odchyluje. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 20.;
Uvedené pojistné adí mezi dan v širším slova smyslu též Boháč. Viz BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy
veřejných rozpočt̊ v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 38. ISBN 978-80-7478-045-5.
23
Mfcr.cz: Rozhovor s Alenou Schillerovou o daňovém balíčku [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR,
2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
21

22
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2 Analýza právní úpravy zdanění příjmů ze samostatné
činnosti České republiky
V následujících odstavcích se práce bude soust edit na analýzu hmotn právní úpravy
dan z p íjmů fyzických osob v České republice, pokud se jedná o pravidla upravující
zdan ní p íjmů plynoucích fyzickým osobám na základ činnosti, jež zákon o daních
z p íjmů označuje jako „činnost samostatnou“24. V rámci analýzy se práce zam í
p edevším na ty aspekty právní úpravy, které se jeví jako problematické z hlediska cíle
práce.

2.1 Subjekt daně a daňové subjekty25
Subjekt dan p edstavuje jeden z nejvýznamn jších konstrukčních prvků jakékoliv
dan vzhledem k tomu, že se jedná o zdanitelnou jednotku, bez jejíž existence by uložení
dan pozbývalo smyslu.26 Právní úprava obsažená v části první zákona o daních z p íjmů
označuje za poplatníka jednotlivce, tedy jakoukoliv fyzickou osobu27. Poplatníky nadále
rozlišuje na daňové rezidenty a daňové nerezidenty pro účely identifikace p íjmů, které
budou zdan ny na území České republiky28. V p ípad zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti je tedy subjektem dan poplatník vymezený v ustanovení § 2 zákona o daních

Viz ustanovení § 7 zákona o daních z p íjmů.
V teorii lze nalézt vícero p ístupů k vymezení množiny subjektů, které spadají pod pojem „subjekt dan “.
Tak nap íklad pojetí pražské učebnice finančního práva zahrnuje pod uvedený pojem jak poplatníka dan ,
tak plátce dan a dále v této souvislosti zmiňuje daňového ručitele. Viz BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ,
Marie; KOTÁB, Petr; MARKOVÁ, Hana a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck,
2012. s. 160. ISBN 978-80-7400-440-7. Pojem „subjekt dan “ bude nadále v této práci nicmén používán
pouze pro označení poplatníka dan z p íjmů, jakožto fyzické osoby, jejíž p íjem je podroben dani a u níž
se p edpokládá, že je nositelem daňového b emene. Pod tento pojem tedy nebude zahrnován „plátce dan “,
ve smyslu subjektu podílejícího se na správ daní. Autorka se v tomto sm ru ztotožňuje s názory, které
uvádí Boháč. Viz BOHÁČ, Radim 2013 op. cit., s. 73, 7ř.; K uvedenému dále viz VANČUROVÁ, Alena
2013 op. cit., s. 62. Pro společné označení poplatníka a plátce bude p ípadn využíván procesní pojem
„daňový subjekt“, který zakotvuje § 20 zákona č. 2Ř0/200ř Sb., daňový ád, ve zn ní pozd jších p edpisů,
jakožto souhrnné označení pro poplatníka i plátce dan . Viz ustanovení § 20 tohoto zákona.
26
Viz BOHÁČ, Radim 2013 op. cit., s. 7ř.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 63.
27
Může se jednat též o fyzickou osobu nezletilou či osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, a dále
o osobu společníka ve ejné obchodní společnosti a komplementá e komanditní společnosti.
Viz JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA Petr a kol. 2016 op. cit., s. 308.
28
Viz ustanovení § 2 zákona o daních z p íjmů.
24

25
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z p íjmů, jemuž plynou p íjmy ze samostatné činnosti specifikované ustanoveními
§ 3 a § 7 zákona o daních z p íjmů.
Koncepce jednotky zdan ní v podob jednotlivce má na našem území historické
ko eny sahající do dob Rakouska-Uherska. Uvedená koncepce je konstrukčn pom rn
málo náročná ve srovnání s jinými v úvahu p ipadajícími pojetími jednotky zdan ní,
jakými jsou manželé, dvojice, rodina či domácnost, se kterými je spojena ada úskalí.29
Tato koncepce na druhé stran neumožňuje zcela zohlednit sociální aspekty poplatníků
a požadavky vertikální daňové spravedlnosti. Ty jsou proto dodatečn zohledňovány
prost ednictvím úpravy institutů, jakými jsou odpočty od základu dan či slevy na dani30.
Pokud bychom se podívali v právní úprav zhruba o deset let nazp t, nalezneme
i v zákon o daních z p íjmů institut společného zdan ní v podob společného zdan ní
manželů31. Význam této a dalších obdobných koncepcí však klesá ve chvíli, kdy je
zákonná progresivní sazba dan nahrazena sazbou lineární, a tak byl tento institut od roku
2008 zrušen, v návaznosti na zakotvení lineární sazby dan do zákona o daních z p íjmů32.
Obdobný trend v úprav jednotek zdan ní, vedený jak snahou o zjednodušení celkové
konstrukce dan , tak snahou o omezení progresivity zákonné sazby dan , lze vysledovat
i v dalších zemí Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“ě33.
Ač uvedená problematika souvisí zejména s otázkou platební schopnosti subjektu
dan (tedy s otázkou daňové spravedlnosti), ve chvíli, kdy institut společného zdan ní
nap íklad umožňuje podání pouze jednoho daňového p iznání za vícero osob, může se
stát významným i z hlediska snižování nákladů souvisejících s daňovou administrativou.

29

VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 66.
Tamtéž, s. 66.
31
Využití tohoto institutu, n kdy též označovaného jako tzv. splitting, bylo volitelné. Mohli jej však využít
pouze manželé, s nimiž ve společné domácnosti žilo alespoň jedno nezaopat ené dít . Viz ustanovení § 13a
zákona o daních z p íjmů ve zn ní účinném od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2007.; KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015
op. cit., s. 178.
32
Článek č. I. bod. 4ř zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpočtů Ědále jen „zákon o stabilizaci
ve ejných rozpočtů“ě.
33
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 69.; OECD. Fundamental Reform of Personal Income Tax. s. 13.
[online]. Paris: OECD publishing, 2006. [cit. 2017-06-21]. ISBN 978-92-6402-578-3. Dostupné z WWW:
<http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/fundamental-reform-of-personal-income-tax_9789264025783en>.
30
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Institutů společného zdan ní jsou však v posledních letech z výše uvedených důvodů
využívány stále menším počtem států.
V souvislosti s problematikou daňových subjektů je vhodné zmínit otázku
administrativních nákladů obecn . Ty p edstavují jeden z aspektů existence daňového
systému, který se podílí na výsledné mí e efektivnosti zdan ní34, a tedy i efektivnosti
dotčené právní úpravy. Jejich výše je odvislá od různých faktorů, jakými jsou nap íklad
počet daňových subjektů, členitost konstrukce dan , složitost výpočtu dan , procedurální
pravidla placení daní či nezbytnost boje proti daňovým únikům. Daňová teorie člení
administrativní náklady na p ímé Ěvznikající na stran státuě a nep ímé či vyvolané
Ěvznikající na stran daňových subjektůě.35 P ímé náklady podle statistiky OECD v roce
2013 tvo ily v České republice 1, 31 % daňového výnosu36. Pokud se jedná o nep ímé
náklady Pavel a Vítek ve své studii dochází k záv ru, že v roce 2007 dosáhly prům rné
vyvolané náklady u poplatníka dan

z p íjmů fyzických osob z podnikání a jiné

samostatné výd lečné činnosti výše 34,4 % dan stanovené za p íslušné daňové období.
V porovnání s vyvolanými náklady, které nesou plátci dan z p íjmů fyzických osob
ze závislé činnosti37, 38 Ězjišt ná výše odpovídala dle uvedené studie v roce 2007 3 % dan

Vedle administrativních nákladů Ěoznačovaných též jako transakční náklady daňového systémuě
vznikajících v důsledku existence daňového systému, se míra efektivnosti odvíjí od nákladů, které souvisí
s distorzemi vznikajícími jako důsledek zdan ní Ětedy nadm rným daňovým b emenemě. PAVEL, Jan;
VÍTEK, Leoš. Vyvolané náklady daňového systému v ČR. Politická ekonomie. 2015, č. 3. s. 317.
ISSN 2336-8225.
35
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 33.; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš 2015 op. cit., s. 321.
36
OECD. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced
and Emerging Economies. s. 181. [online]. Paris: OECD publishing, 2015. [cit. 2017-06-21].
ISBN 978-92-6423-234-1. Dostupné z WWW: <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration2015_tax_admin-2015-en>.
37
Ustanovení § 6 odst. 2 zákona o daních z p íjmů zavádí pro plátce dan z p íjmů fyzických osob
ze závislé činnosti označení „zam stnavatel“. Pro poplatníka pak označení „zam stnanec“.
38
Zát ž poplatníků, kterým plynou pouze p íjmy ze závislé činnosti, je z hlediska vyvolaných nákladů
zanedbatelná, jelikož veškeré administrativní povinnosti za n j plní plátce dan Ězam stnavatelě,
který provádí roční zúčtování. Viz ustanovení § 3Řch zákona o daních z p íjmů.
34
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stanovené za p íslušné zdaňovací obdobíě39, jsou prvn uvedené náklady nep im en
vysoké a pro oblast drobného podnikání p edstavují značnou administrativní zát ž.40, 41
Vysoké vyvolané náklady pak ovlivňují zatížení daňových subjektů obdobným
způsobem jako zvýšení daňové sazby či rozší ení základu dan a zároveň se mohou
podílet na zvýšené tendenci poplatníků k provád ní daňových úniků42, 43. Současn jsou
jedním z indikátorů míry složitosti daňového systému a právní úpravy, v níž je tento
systém zakotven, a p edstavují neefektivn využité zdroje v ekonomice.44 Za zmínku stojí
též nerovnom rnost zatížení jednotlivých daňových subjektů nep ímými náklady, jejichž
relativní výše má vzhledem k rostoucímu základu dan regresivní povahu. Zatížení
menších poplatníků je tak vyšší, než je tomu u poplatníků v tších.45
Vzhledem k výši vyvolaných nákladů souvisejících s pln ním daňové povinnosti
poplatníků, jimž plynou p íjmy ze samostatné činnosti, se jeví jako vhodné zvážit
jednotlivé možnosti zjednodušení daňového systému, pokud se jedná oblast daňové
administrativy, za účelem snížení t chto nákladů.46 P i hodnocení relativní výše
Uvedené je důsledkem pln ní daňové povinnosti prost ednictvím plátce dan Ězam stnavateleě, který
ve srovnání s poplatníkem dan obvykle dosahuje významných úspor z důvodu rozsahu. Pln ní daňových
povinností prost ednictvím plátce dan je ostatn výhodné i pro správce dan , který nemusí komunikovat
s každým poplatníkem zvlášť. Tento způsob pln ní daňové povinnosti současn st žuje samotnému
poplatníkovi manipulaci se základem dan za účelem snižování daňové povinnosti. RADVAN, Michal
a kol. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Dopln k, 2008. s. 98.
ISBN 978-807239-230-8.
40
PAVEL, Jan a Leoš VÍTEK. Analýza náklad̊ soukromého sektoru vyvolaných daňovým
systémem [online].
Praha,
2008
[cit.
2017-06-21].
Dostupné
z
WWW:
<http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/TZ_2009-08_Analyza- nakladu-soukromeho-sektoru-vyvolanychdanovym-systemem-V yzkumna-studie.pdf. >. Výzkumná studie. Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta financí a účetnictví.
41
Druhé rozsáhlejší m ení vyvolaných nákladů bylo provedeno pro období mezi lety 2002 a 2003, p ičemž
nam ené hodnoty se v p ípad dan z p íjmů fyzických osob výrazn nelišily od hodnot nam ených
v roce 2007. Pokud se jednalo o p íjmy z podnikání a jiné samostatné výd lečné činnosti, p edstavovaly
vyvolané náklady 2ř,4 % stanovené dan . U p íjmů ze závislé činnosti vyvolané náklady odpovídaly 1,2
% stanovené dan . PUDIL, Pavel; VYBÍHAL, Václav; VÍTEK, Leoš; PAVEL, Jan a kol. 2004. Zdanění
a efektivnost. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-07-4.
42
PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš 2015 op. cit., s. 320.
43
Tato zvýšená tendence unikat zdan ní i za cenu, že takové jednání nebude v souladu s právními p edpisy,
se projevuje v p ípad zvýšení míry zdan ní, p ičemž nezáleží na tom, jak vysoká byla původní míra
zdan ní. Viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 24.
44
Nejedná se totiž o transfer užitku ze soukromého sektoru vlád . PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš 2015
op. cit., s. 318.
45
Tamtéž, s. 326.
46
Tamtéž, s. 327.
39
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vyvolaných nákladů u daní, jejichž výnos je spíše nižší, je však nutné p ihlížet též k tomu,
že samotná existence vysokých nep ímých nákladů ješt nemusí značit nadm rnou
administrativní složitost.47

2.2 Předmět daně
Zákon o daních z p íjmů upravuje problematiku p edm tu dan z p íjmů fyzických
osob p edevším v ustanovení § 3 ZDP, na n ž dále navazují ustanovení § 6 až 10 ZDP.
Uvedený zákon pojem „p íjem“ nedefinuje, nýbrž jej vymezuje za pomoci taxativního
výčtu jednotlivých hospodá ských skutečností, které jsou současn

skutečnostmi

daňov právními a které p edstavují důvod uložení daňové povinnosti.48 Na druhé stran
zákon o daních z p íjmů ohraničuje p edm t dan z p íjmů prost ednictvím konstrukčního
prvku vyn tí z p edm tu dan , který spočívá v taxativním výčtu právních skutečností,
které zákon o daních z p íjmů za p edm t dan nepovažuje.
Daň z p íjmů fyzických osob je daní syntetickou. Způsob, jakým je v ustanovení
§ 3 ZDP člen n p edm t dan na jednotlivé druhy p íjmů, však odráží pot ebu odlišného
daňového zacházení s každým z t chto druhů p íjmů, pokud se jedná o stanovení základu
dan a postup p i výb ru dan .49
Charakter takto stanovených p íjmů50 pak může být pen žní či nepen žní, p ípadn
se může jednat též o p íjmy dosažené sm nou51. Práv uvedenou charakteristikou p íjmů
jsou pak napln ny požadavky kladené na daň z hlediska zásad univerzality a všeobecnosti

Uvedené je způsobeno tím, že relativní výše nákladů se zjistí porovnáním absolutní hodnoty vyvolaných
nákladů s výnosem dan , který může být různ vysoký. Tamtéž, s. 327.
48
PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjm̊. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 35, 38.
ISBN 978-80-7400-517-6.; RAJNOŠKOVÁ ČERNÁ, Lenka; RYLOVÁ, Zuzana. Komentář k dani
z příjm̊ fyzických osob s příklady 2015/2016. 1. vydání. Bohuňovice: Oswald, 2016. s. 17. ISBNř7Ř-8088128-05-2.
49
PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 37.; BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr;
MARKOVÁ, Hana a kol. 2012 op. cit., s. 194.
50
Viz ustanovení § 3 zákona o daních z p íjmů.
51
Viz ustanovení § 3 odst. 2 zákona o daních z p íjmů.
47
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dan

52

. V p ípad dan z p íjmů fyzických osob též platí, že p edm t dan zpravidla

určuje její název.53
P edm t dan jakožto konstrukční prvek dan p edstavuje p edpoklad pro stanovení
základu dan , tedy prvku konkretizujícího p edm t dan za účelem následného stanovení
daňové povinnosti. Podstatná je proto konstrukce tohoto daňového prvku, jejíž podoba je
jedním z faktorů, který určuje, do jaké míry se výsledné zdan ní p iblíží požadavkům
principu platební schopnosti a efektivnosti dan .54 Práv z hlediska efektivnosti dan by
p edm t dan m l být konstruován tak, aby jeho formulace byla perfektní, a tudíž
neumožňovala daňové úniky a nezvyšovala tak p ímé administrativní náklady. Na opačné
stran je z pohledu vyvolaných nákladů žádoucí stanovit pravidla takovým způsobem,
aby byla srozumitelná pro subjekt dan . Tento požadavek se však do jisté míry vylučuje
s požadavkem perfektní konstrukce p edm tu dan . Rozsah, v jakém pak budou oba
požadavky napln ny, významn ovlivní též úroveň právní jistoty a s ní související úroveň
p edvídatelnosti práva.55
Z uvedeného je z ejmé, že nalezení odpov di na otázku „Co má být p edm tem dan
z p íjmů fyzických osob, resp. co se má rozum t pod pojmem p íjem pro účely této
dan ?“ jak v teorii, tak v praxi není snadné. Tato práce si neklade za cíl na uvedenou
otázkou odpov d t56, nicmén je vhodné zamyslet se nad pojmem p íjem z hlediska
současné právní úpravy zdan ní p íjmů obsažené v zákon o daních z p íjmů. Za p íjem
bývá obvykle označováno navýšení majetku poplatníka.57 Obdobn k vymezení p íjmu
p istupuje ve své judikatu e též Nejvyšší správní soud ČR, když nap íklad v rozhodnutí

52
Z hlediska subjektu dan zásada všeobecnosti p edpokládá, že dani podléhají všechny fyzické osoby
nehled na jejich sociální postavení. Z hlediska objektu dan by pak podle této zásady m ly podléhat jedné
dani veškeré druhy p íjmů, a to pokud možno za stejných podmínek. Zásada univerzálnosti se uplatní
jednak v souvislosti s ší í p edm tu dan a dále požaduje, aby pravidla pro tvorbu daňového základu byla
obdobná pro všechny druhy p íjmů. Blíže viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 76.
53
Nicmén vzhledem k tomu, že cílem je zdaňovat nikoliv celý p íjem který je p edm tem dan , ale pouze
jeho část, odpovídající disponibilnímu p íjmu, je možné uvažovat, zda by se uvedené nem lo odrazit
též v názvu dan . K pojmu disponibilního p íjmu viz s. 11 a 2ř této práce.
54
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 76.
55
Blíže viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 29.
56
Vzhledem k cílům této práce a jejímu rozsahu si zodpov zení uvedené otázky za cíl ani klást nemůže.
57
PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 37.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 78.; LÁCHOVÁ, Lenka;
VANČUROVÁ, Alena. Daňový systém ČR 2016. Praha: VOX, 2016. s. 159. ISBN 978-80-87480-44-1.
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ze dne 12. 1. 2006 sp. zn. 2 Afs 42/2005 uvádí, že „za příjem podléhající předmětné dani
je nutné pokládat navýšení majetku daňového poplatníka“.58 Též zn ní ustanovení
§ 10 odst. 1 ZDP nasv dčuje obdobnému záv ru vzhledem k podmínce, kterou stanoví
a kterou musí p íjmy naplnit, aby se jednalo o p íjmy, jejichž úprava je p edm tem tohoto
ustanovení. V tomto p ípad je nutné, aby se jednalo o ostatní „příjmy, při kterých
dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9“.59 Z citovaného zn ní
je možné dovodit též záv r, že podmínka zvýšení majetku platí pouze pro citované
ustanovení, tedy pro „ostatní p íjmy“ a množinu p íjmů upravovaných ustanoveními
§ 6 až 9 ZDP mohou tvo it jak p íjmy zvyšující majetek, tak p íjmy, které majetek
nezvyšují, což však vede k absurdnímu výkladu dané právní úpravy.60 Pokud však
p íjmem obecn rozumíme navýšení majetku poplatníka61, jeví se podmínka stanovená
v ustanovení § 10 odst. 1 ZDP, která vyžaduje, aby u dotčených p íjmů docházelo
ke zvýšení majetku, jako nadbytečná, jelikož je tato charakteristika obsažena
již v samotném pojmu „p íjem“.62
P íjmy ze samostatné činnosti63, jejichž úprava je p edm tem ustanovení § 7 ZDP,
jsou jednou z pozitivn vymezených kategorií p edm tu dan , jejichž výčet nalezneme,
v již zmiňovaném ustanovení § 3 ZDP. Uvedené člen ní vyplývá z pot eby stanovit
pravidla zdaňování pro jednotlivé kategorie p íjmů zvlášť tak, aby se základ dan , jakožto
celková částka zdanitelného objemu p íjmů, u každé z t chto kategorií co nejvíce p iblížil

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 12. 1. 2006 sp. zn. 2 Afs 42/2005.; Obdobn
viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2Ř. 2. 200Ř sp. zn. 5 Afs 6Ř/2007.
59
Viz ustanovení § 10 odst. 1 zákona o daních z p íjmů.
60
Důvodová zpráva k zákonu o daních z p íjmů se k uvedenému nevyjad uje. Důvodová zpráva k zákonu
č.
5Ř6/1řř2
Sb.,
o
daních
z p íjmů.
Dostupné
z WWW:
<http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1408_04.htm>.
61
S problematikou p íjmu, tak jak byla výše nastín na, souvisí též otázka vymezení pojmu „majetek“
pro daňové účely, která může v současné dob způsobovat výkladové problémy. Blíže viz D RGEL,
Martin. Ostatní zdanitelné p íjmy fyzických osob. Dan a právo v praxi. 2010, č. 7.
ISSN 1211-7293.
62
K tomu též rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 16. Ř. 2007 sp. zn. IV. ÚS 650/05.
63
Do konce roku 2013 zákona o daních z p íjmů označoval p íjmy vymezené v ustanovení § 7 ZDP
jako „p íjmy z podnikání a jiné výd lečné činnosti“. Viz důvodovou zprávu k části první, čl. I., bod 66.
zákonného opat ení Senátu č. 344/2013 Sb., o zm n daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o zm n n kterých zákonů. In: Beck-online [právní informační systém] C. H. Beck
[cit. 2017-4-28].; PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 217.
58
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disponibilnímu p íjmu.64 Na opačné stran však toto člen ní činí konstrukci dan z p íjmů
fyzických osob složit jší, z čehož mohou v praxi vyplývat n které výkladové a aplikační
problémy. Současn jsou důchodové dan citlivé na jakoukoliv možnost vyhnutí se dani
a daňové subjekty tak budou up ednostňovat jednání umožňující snížení jejich daňového
zatížení.65 Vznik takovéto distorze je v současné dob v daňovém systému České
republiky zap íčin n p edevším rozdíln

vysokým zatížením p íjmů plynoucích

ze samostatné činnosti a p íjmů plynoucích z činnosti závislé, dan mi a pojistným
na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní.66
Kategorie p íjmů ze samostatné činnosti je v ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP67
konkretizována za pomoci taxativního výčtu daňov právních skutečností, které jsou
zákonem o daních z p íjmů považovány za p íjmy ze samostatné činnosti. Tento výčet
zákon o daních z p íjmů doplňuje negativním vymezením vůči p íjmům ze závislé
činnosti a de facto činí z p íjmů ze samostatné činnosti dopln k p íjmů z činnosti závislé.
Tím zákonodárce dává jednoznačn najevo nezbytnost odlišovat od sebe uvedené
skupiny p íjmů. Toto negativní vymezení bylo do zákona o daních z p íjmů dopln no
novelou s účinností od 1. 1. 201468 za účelem omezení výskytu tzv. „švarcsystému“.69

K tomu blíže viz kapitolu 2.3 této práce či VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 97.
Tamtéž. s. 2ř.
66
Problematika takovéto distorze je v České republice obecn známá pod označením „švarcsystém“.
K tomu dále viz s. 21 této práce.
67
Viz ustanovení § 7 zákona o daních z p íjmů, jehož současné zn ní je následující:
(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjm̊ uvedených v § 6, je
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) příjem ze živnostenského podnikání,
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské
oprávnění,
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjm̊ uvedených v § 6, je dále
a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z pr̊myslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných
právu autorskému, a to včetně příjm̊ z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl
vlastním nákladem,
b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c) příjem z výkonu nezávislého povolání.
68
Viz zákonné opat ení Senátu č. 344/2013 Sb., o zm n daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o zm n n kterých zákonů.
69
Snaha o vymezení švarcsystému je porn častá. V p evážné v tšin se však jedná o vymezení z pohledu
pracovního práva za pomoci kritéria závislé práce. Daňov právní kritérium závislé činnosti je za tímto
účelem požíváno jen z ídka. Nejvyšší správní soud ČR ve svých rozhodnutích za typický p íklad
64

65
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Ten v praxi p edstavuje vcelku problematický jev vzhledem k tomu, že se jedná o formu
nelegální daňové optimalizace, jejíž výskyt p inejmenším p ipravuje ve ejné rozpočty
o část p íjmů a negativn působí na ostatní subjekty dan z psychologického hlediska,
což může mít za následek snižování jejich daňové morálky.70 S častým výskytem p ípadů
švarcsystému se lze setkat i v současné dob .71 K n mu p ispívá též nedostatečné odlišení
jednotlivých kategorii p íjmů, které tvo í p edm t dan

z p íjmů fyzických osob,

a to p íjmů ze závislé činnosti a p íjmů z činnosti samostatné. Zneužívání t chto vztahů
cílí na snižování daňové zát že a tedy i daňové ceny práce72, což ve výsledku snižuje
efektivnost právní úpravy zdan ní dotčených p íjmů zejména z pohledu státu a orgánů
finanční správy, a proto je vhodné se problematikou švarcsystému na tomto míst
zabývat.73
Podstatu

uvedené

problematiky

lze

hledat

ve

zn ní

ustanovení

§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP74, které konkretizuje část jednotlivých pln ní, jež zákon
považuje za p íjmy ze závislé činnosti.75 V minulých letech se proto k uvedeným

švarcsystému opakovan označil p ípady „kdy zaměstnavatel předstírá, že se svým zaměstnancem má vztah
dvou osob samostatně výdělečně činných, zatímco zastírá skutečný stav – vztah závislé činnosti“. Jinými
slovy lze konstatovat, že se jedná o situace, „v nichž vztah navenek založený jako vztah vykonávaný
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, je ve skutečnosti [...] výkonem „činnosti závislé“.
K původu tohoto pojmu a k jeho vymezení viz ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. Ř.; K uvedenému dále
viz rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ČR ze dne 26. 5. 2005 sp. zn. 2 Afs 161/2004 a rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. 3. 2006 sp. zn. 2 Afs 131/2005.
70
ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 6.
71
Výskyt vztahů zast ené závislé činnosti je častý nap íklad v oblasti stavebnictví, v oblasti informačních
technologií či administrativ a poradenství. Viz D RGEL, Martin. ešené otázky ke zdan ní fyzických
osob 2014. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-600-6.
72
Daňová cena práce zahrnuje veškeré výdaje zam stnavatele či odb ratele, které je nezbytné vynaložit
za účelem vykonání práce zam stnancem či po ízení služeb od dodavatele. Proto je do daňové ceny práce
vhodné zahrnout též pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní, jehož chování se
z ekonomického hlediska blíží chování dan z p íjmů fyzických osob a zat žuje tak p íjmy poplatníka
obdobným způsobem. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 110.
73
Administrativní náklady tak budou v důsledku existence vztahů zast ené závislé činnosti Ěšvarcsystémuě
vznikat p evážn na stran státu. Vhodné je však podotknout, že z ekonomického hlediska jednání osob
vykonávající práci v rámci t chto vztahů za účelem snížení daňové povinnosti ve výsledku neefektivní být
nemusí, vzhledem k tomu, že faktickému zam stnanci a zam stnavateli plynou z t chto vztahů výhody,
práv v podob nižší daňové povinnosti, a tudíž i nižší celkové daňové ceny práce.
74
Podle tohoto ustanovení je p íjmem ze závislé činnosti „plnění v podobě příjm̊ ze současného nebo
dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského a obdobného poměru, v nichž poplatník
při výkonu práce pro plátce je povinen dbát příkaz̊ plátce“. Viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona
o daních z p íjmů.
75
ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 11.
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ustanovením hojn vyjad ovala judikatura Nejvyššího správního soudu ČR, z niž lze
vyvodit n kolik st žejních záv rů.
Pro posouzení určité činnosti jako činnosti závislé je zcela irelevantní, jaká právní
skutečnost takovou činnost zakládá a na základ

jakého právního vztahu plynou

poplatníkovi p íjmy.76 Nejvyšší správní soud ČR tedy p i rozhodování „vychází
z materiálního posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodné, na jakém
formálním právním základě je tato činnost vykonávána“.77
Současn

Nejvyšší správní ČR soud zdůraznil pot ebu stanovení materiálních

kritérií, jejichž spln ní bude indikovat p ítomnost závislé činnost, jelikož ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP se v tomto sm ru nejeví jako dostačující a schopné postihnout
všechny reálné p ípady, když za jediný charakteristický znak pom ru, z n jž plynou
p íjmy ze závislé činnosti, označuje pouhé pln ní p íkazů plátce.78 V rozhodnutích
pak p ekládá výčet základních charakteristik obdobného pom ru ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP, p ičemž uvádí, že schází-li v podstatné mí e jen jediný z t chto
znaků, nelze o takovém obdobném pom ru hovo it.79 Vzáp tí však dodal, že vztah,
který ve svých podstatných rysech odpovídá takové charakteristice, nemusí být ješt
vzhledem ke svým specifickým okolnostem pom rem pod aditelným pod ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z p íjmů.80
Dále Nejvyšší správní soud ČR dodává, že „podstatným rysem závislé činnosti,
je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní
účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokyn̊ toho, kdo odměnu

Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004.;
Obdobn k posouzení závislé činnosti p istupuje Ústavní soud ČR v usnesení ze dne 20. 1. 2005
sp. zn. IV. ÚS 385/04.
78
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. 3. 2006 sp. zn. 2 Afs 131/2005.
79
Za tyto znaky Nejvyšší správní soud ČR označil Ěiě vznik vztahu mezi subjekty na základ dvoustranného
jednání, Ěiiě trvající povahu vztahu, který není konzumován jednorázov , Ěiiiě povinnost ídit se pokyny
osoby pro níž je práce vykonávána, p ičemž tato povinnost musí být založena p ímo, tj. obsahem právního
vztahu a Ěivě úplatnost a ekonomickou vzájemnost vztahu. Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR
ze dne 1. 6. 2005 sp. zn. 2 Afs 176/2004.
80
Rozhodnutí nejvyššího správního soudu ČR ze dne 26. 5. 2005 sp. zn. 161/2004.; Obdobn rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. 3. 2006 sp. zn. 2 Afs 131/2005.
76
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za vykonávanou práci vyplácí (plátce)“.81 A současn uvádí, že „vymezení pojmu
„závislá činnost“ podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjm̊, nem̊že být redukováno toliko na činnost vykonávanou
podle příslušných pokyn̊, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osobě
plátce,“ a jmenuje n které charakteristiky závislé činnosti.82
Postoj judikatury k problematice švarcsystému, je však ustálený pouze zčásti. Jedná
se nap íklad o zdaňování činnosti společníků a jednatelů pro společnost či zdaňování
činnosti profesionálních sportovců.83,84 Ve zbývajících p ípadech je postoj správního
soudnictví nesourodý, p ičemž často kladen důraz na vůli smluvních stran uzav ít určitý
právní pom r a na dobrovolnost jejich jednání.85 V důsledku uvedeného se oblast zdan ní
p íjmů plynoucích ze závislé a samostatné činnosti stává mén

p edvídatelnou,

což negativn ovlivňuje právní jistotu jak na stran poplatníků, tak na stran správců
dan . Možnost finančních ú adů identifikovat zast ený výkon závislé činnosti a následn
dom it p íslušnou daň s jistotou, že jejich jednání nebude zpochybn no ve správním
soudnictví, se tak v důsledku této neustálenosti judikatury oslabuje.
Dále se bude tato kapitola v novat jednotlivým druhům p íjmů, které ustanovení
§ 7 zákona o daních z p íjmů označuje jako p íjmy ze samostatné činnosti, a to z hlediska
možných interpretačních či aplikačních problémů, které by mohly negativním způsobem
ovlivňovat efektivnost právní úpravy.
Podle § 7 odst. 1 ZDP tvo í p íjmy ze samostatné činnosti (i) p íjem ze zem d lské
výroby, lesního a vodního hospodá ství, (ii) p íjem ze živnostenského podnikání,
(iii) p íjem z jiného podnikání neuvedeného v p echozích dvou kategoriích, ke kterému

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 3. 2004 sp. zn. 5 Afs 22/2003 a dále rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004.
82
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004.
83
ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 13.
84
Ke zdan ní profesionálních sportovců blíže viz VYBÍRAL, Roman. Zdanění profesionálních sportovc̊.
Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta právnická.; VYBÍRAL, Roman. Zdaňování
příjm̊ sportovc̊ ze sportovní činnosti daní z příjm̊ fyzických osob. Praha, 2012. Rigorózní práce.
Univerzita Karlova, Fakulta právnická.
85
Jako p íklad může posloužit dvojice následujících rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
ČR ze dne 15. 1. 200ř sp. zn. 7 Afs 72/200Ř a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne Ř. ř. 2011
sp. zn. 1 Afs 53/2011.
81
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je pot eba podnikatelské oprávn ní, a Ěivě podíl společníka ve ejné obchodní společnosti
a komplementá e komanditní společnosti na zisku.
Pokud se jedná o p íjmy podle § 7 odst. 1 písm. aě ZDP, nalezneme jejich vymezení
v zákon č. 252/1řř7 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon
o zem d lství“ě.86 Jedná se tedy o p íjmy poplatníka označovaného zmín ným zákonem
jako zem d lský podnikatel. P íjmy ze zem d lské výroby a lesního a vodního
hospodá ství, které nejsou provozovány podnikatelem, jsou zdaňovány jako ostatní
p íjmy podle § 10 zákona o daních z p íjmů. Jednou z povinností zem d lského
podnikatele

je

zápis

do

evidence

zem d lského

podnikatele,

jejíž

spln ní

(resp. nespln níě m lo do konce roku 2014 vliv na daňový charakter p íjmů, které
poplatníkovi z činnosti plynuly. 87
V p ípad p íjmů ze samostatné činnosti jako celku a zejména pak v p ípad p íjmů
ze živnostenského podnikání a z jiného podnikání, ke kterému je t eba podnikatelské
oprávn ní, došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k novelizaci ustanovení,
která tyto p íjmy vymezují a která mohou v současné dob

působit interpretační

problémy. Zákonným opat ením senátu č. 344/2013 Sb., o zm n daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm n n kterých zákonů88 došlo
k nahrazení pojmu „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“ pojmem
„příjmy ze samostatné činnosti“, k čemuž důvodová zpráva uvedla, že „ustanovení
provádí legislativně technickou úpravu“ a „věcný rozsah příjm̊ podle § 7 z̊stává
nezměněn“.89

Současn

§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP

byl

uvedeným

právním

p edpisem

v

ustanovení

zaveden pojem „živnostenské podnikání“ namísto pojmu

„živnost“, který používá zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní

Zákon č. 252/1řř7 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpisů.
Viz ustanovení § 2f zákona o zem d lství. K problematice provozování zem d lské výroby osobou, která
naplňuje charakteristiky uvedené v ustanovení § 2e zákona o zem d lství, ale není zapsána v p íslušné
evidenci viz s. 25 a 26 této práce.
88
Zákonné opat ení senátu č. 344/2013 Sb., o zm n daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o zm n n kterých zákonů.
89
Viz důvodovou zprávu k části první, čl. I. bod 66. zákonného opat ení Senátu č. 344/2013 Sb., o zm n
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm n n kterých zákonů. op. cit.
86
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pozd jších p edpisů Ědále jen „živnostenský zákon“ě, jako legislativní zkratku.90,91
Další zm nu dotčených ustanovení provedl zákon č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a další související
zákony92, který v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZDP pro účely právní jistoty stanovil,
že podle ustanovení § 7 ZDP se nadále budou zdaňovat pouze činnosti, ke kterým
je pot eba podnikatelské oprávn ní.93 K tomu důvodová zpráva dodávala, že v důsledku
uvedené novelizace, „oproti stavu před 1. lednem 2014 dochází ke změně v přístupu
k podnikání bez příslušného podnikatelského oprávnění. Toto podnikání bude zdaňováno
v rámci § 7, neboť byť podnikatel oprávnění nemá, tak k činnosti, kterou vykonává,
je tohoto oprávnění třeba“.94,
Aby p íjmy plynoucí poplatníkovi mohly být podle úpravy účinné do konce roku
2013 posouzeny jako p íjmy z živnosti, musela činnost na jejímž základ tyto p íjmy
plynuly nést znaky živnostenského podnikání ve smyslu živnostenského zákona.95
Mezi n spadala též povinnost podnikatele disponovat živnostenským oprávn ním.96
Pokud však tuto podmínku nesplňoval, nebylo možné takovou činnost považovat
za výkon živnosti a pod adit p íjmy z ní plynoucí pod ustanovení § 7 ZDP.97
Tamtéž.; Dále viz ustanovení § 1 zákona č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
91
Dle legislativních pravidel vlády totiž „text odpovídající zavedené legislativní zkratce v jednom právním
předpisu lze použít jen v prováděcím předpisu, je-li zaveden v prováděném zákoně“. Viz čl. 44 odst. 1
Legislativních
pravidel
vlády.
Dostupné
z WWW:
<https://www.vlada.cz/assets/jednanivlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf>.
92
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších
p edpisů, a další související zákony.
93
Nejasnost podle důvodové zprávy spočívala v interpretaci ustanovení § 420 odst. 1 zákona č. Řř/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů, a to p edevším v interpretaci sousloví „živnostenským
nebo jiným obdobným způsobem“. Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a další související zákony. In: Beckonline [právní informační systém] C. H. Beck [cit. 2017-4-28].
94
Tamtéž.; Z důvodové zprávy k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a další související zákony, vychází ve svém komentá i též Pelc.
Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 220.
95
Viz zn ní živnostenského zákona ve zn ní účinném do 31. 12. 2013.
96
Viz ustanovení § 10 živnostenského zákona ve zn ní účinném do 31. 12. 2013.; Dále viz rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. ř. 2007 sp. zn. 5 Afs 14Ř/2006 a dále rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ČR ze dne ř. 7. 200ř sp. zn. 5 Afs 71/200Ř.
97
Bez p íslušného oprávn ní nebyla provád ná činnost ani podnikáním ve smyslu zákona 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů, vzhledem k tomu, že tento zákon považoval za
podnikatele pouze osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 2 tohoto zákona.
90

27

Namísto tohoto ustanovení se pak zpravidla aplikovalo ustanovení § 10 ZDP.98 Obdobný
režim platil též pro p íjmy ze zem d lské výroby, lesního a vodního hospodá ství,
pokud poplatník nebyl veden v p íslušné evidenci.99
Vzhledem k tomu, že zákon o daních z p íjmů p i užívání pojmu „živnostenské
podnikání“ v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP vychází z ve ejnoprávní úpravy
živnostenského zákona100, který tento pojem definuje101, lze usuzovat, že množina p íjmů
spadajících pod toto ustanovení je nadále stejná, a to i po zm n koncepce podnikání
zákonem č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů
(dále jen „občanský zákoník“ě.
Pokud se jedná o p íjmy pod aditelné pod ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZDP,
výše zmín ná důvodová zpráva102 výslovn zdůrazňuje zm nu režimu zdan ní p íjmů
z podnikání bez p íslušného oprávn ní, které by na základ novelizace103 m ly být
zdaňovány v rámci ustanovení § 7 ZDP. Pokud poplatník p ed novelizací zákona o daních
z p íjmů účinnou od 1. 1. 2015 nedisponoval podnikatelským oprávn ním, které bylo
určujícím z hlediska posouzení jeho činnosti jako podnikání104, nebylo možné p íjmy
z takové činnosti pod adit pod ustanovení § 7 odst. 1 písm. cě ZDP. Režim tedy odpovídal
výše

zmín nému

režimu

zdan ní

p íjmů

plynoucích

z činnosti

vykonávané

bez živnostenského oprávn ní či povinného zaevidování.
Je nepochybné, že se uvedená zm na vztahuje k posuzování p íjmů podle ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP. Otázkou je jaký vliv má na zdaňování p íjmů podle ustanovení
§ 7 odst. 1 a 2 ZDP. Na základ provedené analýzy ustanovení § 7 odst. 1 ZDP
Viz nap íklad rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. 9. 2007 sp. zn. 5 Afs 148/2006.
Viz ustanovení § 2f zákona o zem d lství.; Dále viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne
16. 7. 2009 sp. zn. 8 Afs 6/2008.
100
Viz důvodovou zprávu k části první, čl. I. bod 66. zákonného opat ení Senátu č. 344/2013 Sb., o zm n
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm n n kterých zákonů. op. cit.
101
Viz ustanovení § 2 živnostenského zákona.
102
Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů,
ve zn ní pozd jších p edpisů, a další související zákony. op. cit.
103
Touto novelizací byl zákon o stabilizaci ve ejných rozpočtů.
104
K výkladu pojmu „podnikání“ pro daňové účely se n kolikrát ve své judikatu e vyjád il Nejvyšší správní
soud ČR, p ičemž odkazoval na zn ní ustanovení § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.; K uvedenému dále
viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne ř. 7. 200ř sp. zn. 5 Afs 71/200Ř či rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 26. 3. 200ř sp. zn. ř Afs 63/200Ř.
98
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a s ním související judikatury je možné odpov d t na otázku: „Jakým způsobem se budou
posuzovat p íjmy plynoucí z činnosti poplatníka, který nedisponuje p íslušným
oprávn ním dle živnostenského zákona, či není zaevidován v souladu se zákonem
o zem d lství, a tudíž nelze takovou činnost považovat za živnostenské podnikání
či zem d lskou výrobu, lesní a vodní hospodá ství ve smyslu ve smyslu zákona o daních
z p íjmů105, jelikož není napln na jedna z podmínek stanovená uvedenými
ve ejnoprávními p edpisy, p esto však tato činnost naplňuje znaky podnikání ve smyslu
§ 420 občanského zákoníku106?“ Vzhledem k uvedenému je nasnad , na takové p íjmy,
které nenaplňují práv uvedené podmínky, a tudíž je nelze pod adit pod ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. a) ani b) ZDP, nahlížet jako na p íjmy podle ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP. Mezi režimy zdaňování jednotlivých druhů p íjmů tak nebude
docházet k neodůvodn ným rozdílům, které by vznikaly v p ípad , že by část p íjmů
plynoucích z výkonu činnosti bez p íslušného oprávn ní byla zdaňována za podmínek
ustanovení § 7 ZDP a část za podmínek ustanovení § 10 ZDP.
P íjmy ze samostatné činnosti pak dále tvo í Ěiě p íjem z užití nebo poskytnutí práv
z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetn práv p íbuzných právu autorskému,
a to včetn p íjmů z vydávání, rozmnožování a rozši ování literárních a jiných d l
vlastním nákladem a Ěiiě p íjem z výkonu nezávislého povolání, p ičemž výkon žádné
z t chto činností není podmín n ziskem oprávn ní ve ejnoprávního charakteru.
T etí kategorii pak tvo í Ěiiiě p íjem z nájmu majetku za azeného v obchodním majetku.
T etí kategorie p íjmů byla do zákona o daních z p íjmů zavedena s účinností
od 1. 1. 2011 za účelem stanovení samostatného paušálního výdaje ve výši 30 % z p íjmů
pro p íjmy z nájmu majetku za azeného v obchodním majetku, který do té doby zákon

K tomuto záv ru došel Nejvyšší správní soud ČR v rozhodnutí ze dne 21. 9. 2007 sp. zn. 5 Afs 148/2006.
Srov. „Pro posouzení, zda konkrétní činnost je podnikáním či nikoli, tak rozhoduje fakticita výkonu
takové činnosti, nikoli zda pro konkrétní případ byla povolena. Podmínka obecné dovolenosti však musí
být vždy splněna, aby se mohlo jednat o podnikání. Z tohoto úhlu pohledu je podnikání ve smyslu nové
právní úpravy chápáno šířeji než dosavadní pojetí.“ Viz Obcanskyzakonik.justice.cz: Výkladové
stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy p i Ministerstvu
spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 - k pojmu podnikatel podle občanského zákoníku [online]. 2013
[cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko05.pdf>.; Dále viz BRYCHTA, Karel. Podnikatel v nové soukromoprávní úprav . Daně a právo v praxi.
2014, č. 9. ISSN 1211-7293.
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neupravoval.107 Do této doby byly tyto p íjmy zdaňovány společn s ostatními p íjmy
z podnikání a poplatník tak mohl uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % - 80 % z p íjmů
podle druhu vykonávané činnosti.108 Jedinou výjimku p edstavují p íjmy poplatníka
z živnostenského podnikání v podob

pronájmu movitých v cí,109 neza azených

v obchodním majetku110, u nichž lze dojít k záv ru, že je i nadále možné uplatnit paušální
výdaj

ve

výši

60

%

z p íjmů

z živností

ne emeslných

podle ustanovení

§ 7 odst. 7 písm. b) ZDP.111
Další kategorii p edstavují p íjmy plynoucí z výkonu nezávislého povolání. Legální
definici pojmu „nezávislé povolání“ v právním

ádu nenalezneme. K charakteru

nezávislého povolání se však vyjád il Nejvyšší správní soud ČR ve svých rozhodnutích.
P i jeho posuzování vycházel podpůrn z ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) ZDP, které
používá pojem „nezávislá činnost“, s jehož pomocí označil za nezávislé povolání
nap íklad činnost výkonných um lců, sportovců112, trenérů, rozhodčích, artistů apod.113
P i hodnocení takových činností p itom zohledňoval, zda vykazují znaky, které jsou
obdobné znakům podnikání, p ičemž zdůraznil požadavek soustavnosti.114 Dále jsou
mezi tyto p íjmy azeny nap . p íjmy autorů počítačových programů. 115 Chyb jící

107
Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 346/2010 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a další související zákony. In: Beck-online [právní informační
systém] C. H. Beck [cit. 2017-4-28].
108
Viz ustanovení § 7 odst. 1 a 7 zákona o daních z p íjmů ve zn ní účinném do 31. 1. 2010.;
Viz MACHOVÁ, Helena. Obchodní majetek a paušální výdaje. Daně a právo v praxi. 2007, č. 2.
ISSN 1211-7293.
109
Viz P íloha č. 4 živnostenského zákona; Obor činnost 5ř. p íloha č. 4 na ízení vlády č. 27Ř/200Ř Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností.
110
Majetková hodnota je součástí obchodního majetku je-li ve vlastnictví poplatníka a je-li o ní účtováno,
či je uvedena v daňové evidenci. Viz ustanovení § 4 odst. 4 zákona o daních z p íjmů.
111
K uvedenému blíže viz D RGEL, Martin. P echod mezi p íjmy z podnikání a z pronájmu. Daně a právo
v praxi. 2011, č. 6. ISSN 1211-7293.
112
Režim zdan ní sportovců je v souvislosti s problematikou švarcsystému pom rn diskutovanou otázkou,
jak v oblasti daňov právní, tak pracovn právní. K tématu se vyjád il Nejvyšší správní soud ČR
v rozhodnutí Nejvyššího správního ČR ze dne 2ř. 11. 2011 sp. zn. 2 Afs 16/2011. Blíže viz VYBÍRAL,
Roman 2011 op. cit. a VYBÍRAL, Roman 2012 op. cit.; Dále k uvedenému tématu viz BURDA, Zden k.
Zdaňování p íjmů sportovců. Práce a mzda. 2013, č. 3. ISSN 0032-6208.
113
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 10. 2010 sp. zn. 5 Afs 56/2010.; Z uvedeného
rozhodnutí vychází též Pelc ve svém komentá i. Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 224.
114
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne ř. 7. 200ř sp. zn. 5 Afs 71/200Ř.
115
V p ípad , že se nejedná o p íjem dle ustanovení § 6 zákona o daních z p íjmů. Viz RAJNOŠKOVÁ
ČERNÁ, Lenka; RYLOVÁ, Zuzana 2016 op. cit., 103.
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definice nezávislého povolání nicmén

zpravidla v praxi nezpůsobuje významné

komplikace.116
Vzhledem k výše nastín nému stavu právní úpravy p edm tu dan v podob p íjmů
ze samostatné činnosti, a to i s ohledem na s tím související podobu p edm tu dan
z p íjmů ze závislé činnosti, je namíst uvažovat nad p ípadnými možnostmi úpravy
současného zn ní zákona o daních z p íjmů a nad možnostmi sjednocení judikatury
správního soudnictví tak, aby se v budoucnu omezil výskyt zmín ných problematických
aspektů a na n navazujících problematických jevů jakým je nap íklad uzavírání vztahů
zast ené závislé činnosti.

2.3 Základ daně
Aby p edm t dan mohl sloužit jako základna pro stanovení daňové povinnosti,
je zapot ebí jej kvantifikovat a následn vymezit jeho zdanitelnou část.117 Tato zdanitelná
část p edm tu dan by m la odpovídat p íjmu disponibilnímu, který p edstavuje m ítko
platební schopnosti poplatníka.118 O vymezení disponibilního p íjmu usiluje

ada

teoretických konceptů.119 Jejich aplikovatelnost p i stanovení základu dan by však byla
obtížná, proto se v praxi za účelem stanovení základu dan

porovnávají p íjmy

poplatníka, které jsou p edm tem dan a nejsou osvobozeny ani nejsou samostatným
základem dan

Ětedy p íjmy, které lze označit jako zdanitelné p íjmyě, s výdaji

vynaloženými na dosažení, zajišt ní a udržení t chto p íjmů120, čímž je dosaženo
výsledku, který odpovídá výsledkům zjišt ným na základ jednotlivých teoretických

116
STEIDL, František; ŠPÁD, Martin. P íjmy fyzických osob z jiného podnikání, nezávislého povolání
a z autorských práv. Daně a právo v praxi. 2006, č. 7. ISSN 1211-7293.
117
S vymezením jednotky, ve které se stanoví základ dan , úzce souvisí též člen ní dan . Daň důchodová
je daní hodnotovou nebo též daní ad valorem. U hodnotových daní pak vyvstává nutnost náležitého ocen ní
p edm tu dan , které se může stát problematickým vzhledem k časové i finanční náročnosti.
Viz LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016 op. cit., s. 21.
118
K pojmu disponibilní p íjem viz kapitola 1 této práce.; Dále viz Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace
zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 10. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
119
P íkladem může být jeden z t chto teoretických p ístupů k vymezení disponibilního p íjmu, na jehož
základ je za disponibilní p íjem považován součet p írůstku bohatství a spot eby jedince za stanovené
období. KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 16ř.; Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění
a zpojistnění příjm̊. s. 10. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
120
Výdaje tak p edstavují tu část p íjmů zahrnovaných do p edm tu dan , které poplatníkovi nezůstanou
ke spot eb , úspo e či investici. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 90.
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konceptů.121 Tato konstrukce je pak základem i pro současný zákon o daních
z p íjmů.122,123 Nicmén existují n které formy p íjmů a výdajů, které je více či mén
obtížné odpovídajícím způsobem m it a ocenit124, proto disponibilní p íjem p edstavuje
ideální podobu základu dan , k n muž se právní úprava snaží p iblížit.
Zákon o daních z p íjmů vymezuje základ dan

z p íjmů fyzických osob

jako „částku, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují
výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení“125, p ičemž se
do základu dan

nezahrnují p íjmy od dan

osvobozené126 ani p íjmy, které jsou

samostatným základem dan .127 Vzhledem k tomu, že výdaje nelze u jednotlivých
kategorií p íjmů definovat stejným způsobem128, je uvedené základní pravidlo dále
modifikováno ustanoveními zákona o daních z p íjmů upravujícími jednotlivé dílčí
základy dan

129

, jejichž součet tvo í základ dan .130 Takto stanovený základ se následn

upravuje o položky snižující základ dan , označované též jako odpočty, které daňová
teorie d lí na standardní a nestandardní.131 Standardní odpočty, zpravidla v podob
paušáln stanovených částek odrážejících sociální postavení poplatníků, byly v zákon

Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 11. [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
122
Viz ustanovení § 5 a § 23 zákona o daních z p íjmů.
123
K základu dan jako k disponibilnímu p íjmu p istupovala též prvorepubliková daňová teorie a praxe.
Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 36.
124
P íkladem t chto p íjmů a výdajů mohou být nepen žní důchody, imputované důchody či výdaje
v podob úsilí a času, které fyzické osoby musí vynaložit p i vykonávání práce jako zam stnanci
či poskytování služeb jako osoby podnikající. Viz KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 170.; Mfcr.cz:
Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 71. [online]. Praha: Ministerstvo financí
ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
125
Viz ustanovení § 5 odst. 1 zákona o daních z p íjmů.
126
Důvody na jejichž základ jsou n který p íjmy osvobozovány od dan jsou rozličné. Jedná se nap íklad
o mén četné či nevýznamné p íjmy. LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016 op. cit., s 19, 157.;
Účelem časového testu, jenž je upraven u osvobození vybraných p íjmů, je zabránit spekulacím. Zákon
tak stanoví právní domn nku, že po stanovené dob nedochází k prodeji s cílem dosáhnout zisku.
Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 65.
127
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 102.
128
Tamtéž s. ř1.
129
Viz ustanovení § 6 až § 10 zákona o daních z p íjmů.
130
Viz ustanovení § 5 odst. 2 zákona o daních z p íjmů.
131
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 291.; KUBÁTOVÁ, Kv ta 2015 op. cit., s. 171.; RADVAN,
Michal. Dan a správa daní. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 40. Učebnice Právnické fakulty MU.
ISBN 978-80-210-7746-1.
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o daních z p íjmů s účinností od 1. 1. 2006 nahrazeny slevami na dani.132 Účelem
nestandardních odpočtů, obvykle uplatňovaných v prokázané výši se stanoveným
limitem133, je p edevším motivace poplatníků k celospolečensky žádoucímu jednání.134
V zákon o daních z p íjmů je pak nalezneme v podob nezdanitelných částí základu
dan

135

a položek odpočitatelných od základu dan

136

, které umožňují mimo jiné

uplatn ní daňové ztráty137.
V p ípad p íjmů je snahou nastavit pravidla zdan ní obdobn jako je tomu u zdan ní
p íjmů právnických osob, tak aby existence dan způsobovala co nejmenší distorze,
pokud se jedná o p ístup k jednotlivým formám podnikání. Napln ní uvedeného
požadavku je však komplikované, vzhledem k charakteru podnikatele – fyzické osoby,
který nadále zůstává i spot ebitelem138 a k ad

dalších požadavků kladených

na zdaňování p íjmů ze samostatné činnosti. T mi jsou nap íklad požadavek v tší
liberálnosti či požadavek menší administrativní zát že ve srovnání s pravidly

132
Dle důvodové zprávy k zákonu č. 545/2005 Sb., kterým se m ní zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních
z p íjmů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a n které související zákony, m lo nahrazení odpočtů slevou
na dani „zajistit, aby každý poplatník jejím uplatněním, při splnění zákonem stanovených podmínek,
uplatnil nominálně stejnou daňovou výhodu, bez ohledu na výši jeho příjm̊, resp. výši základu daně pro
výpočet daně z příjm̊ fyzických osob.“ Se zavedením tohoto opat ení tudíž došlo k odstran ní negativního
působení odpočtů od základu dan na výslednou výši daňové povinnosti, kdy se absolutní výše odpočtu
zvyšovala s rostoucím základem dan , což bylo důsledkem existence progresivní zákonné sazby dan . Viz
důvodovou zprávu k zákonu č. 545/2005 Sb., kterým se m ní zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, ve
zn ní pozd jších p edpisů, a n které související zákony. In: Beck-online [právní informační systém] C. H.
Beck [cit. 2017-4-28].; Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. ř60.; LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ,
Alena 2016 op. cit., s. 176.
133
Limit u nestandardních odpočtů bývá stanoven jak v relativní, tak v absolutní výši. RADVAN, Michal
a kol. 2008 op. cit. s. 234.
134
Na druhé stran jsou tato zvýhodn ní z různých důvodů označována za diskutabilní. Zakotvení v tšího
množství zvýhodn ní činí právní p edpisy a systém zdan ní složit jšími a pro poplatníky se tak stává
obtížn jší odhadnout výši své daňové povinnosti. Dalším problematickým aspektem t chto zvýhodn ní
může být uplatňování v tšího množství nestandardních odpočtů poplatníky s vyššími p íjmy, jelikož jsou
tyto úlevy zpravidla navázány na činnosti jako je sponzorství, obchodní investice apod. Současn mohou
taková zvýhodn ní n které poplatníky stimulovat k jednání, jehož jediným účele bude získání této výhody.
Viz LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016 op. cit., s. 172.
135
Viz ustanovení § 15 zákona o daních z p íjmů.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 297.
136
Viz ustanovení § 34 zákona o daních z p íjmů.
137
Možnost uplatn ní daňové ztráty p itom p edstavuje velmi častou formu podpory podnikatelských
aktivit. LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016 op. cit., s. 23.
138
Odlišení ekonomického subjektu od spot ebitele se d je prost ednictvím vymezení obchodního majetku.
Viz ustanovení § 4 odst. 4 zákona o daních z p íjmů.; LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016
op. cit., s. 186.
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vztahujícími se na právnické osoby. Tyto požadavky cílí zejména na posílení
konkurenceschopnosti fyzických osob jakožto ekonomických subjektů.139
Podoba dílčího základu dan , v p ípad p íjmů ze samostatné činnosti, je zakotvena
v ustanoveních § 7 odst. 3 a násl. ZDP a s nimi souvisejících ustanoveních
§ 7b a § 23 až 33 ZDP. Dílčí základ dan tak tvo í p íjmy vymezené v ustanovení
§ 7 odst. 1 a 2 ZDP (s výjimkou n kterých autorských honorá ů tvo ících samostatný
základ dan podle § 7 odst. 6 ZDP), a to po odečtení výdajů vynaložených na jejich
dosažení, zajišt ní a udržení.140 Uvedené pravidlo současn v návaznosti na obecné
ustanovení § 5 ZDP vyjad uje zásadu v cné a časové souvislosti daňov účinných p íjmů
a výdajů.141,142 Významnou roli tudíž hraje evidence p íjmů zahrnovaných do základu
dan na stran jedné a evidence výdajů na stran druhé. V současné právní úprav
můžeme rozlišit systém zdan ní založený na akruálním principu u poplatníků vedoucích
účetnictví a pon kud jednodušší systém založený na hotovostním principu u poplatníků
vedoucích daňovou evidenci.143 Oba systémy p itom umožňují uplatn ní skutečných
výdajů v prokázané výši. Vedle nich pak existuje možnost uplatn ní výdajů procentem
ze zdanitelných p íjmů.144 Tyto výdaje jsou obvykle označovány jako „výdaje
paušální“145, p ičemž poplatník je p i jejich uplatn ní povinen vést pouze záznamy
o p íjmech spolu s evidencí pohledávek souvisejících s činností z níž plynou zdaňované

139
Na opačné stran však každé zjednodušení pravidel znamená odchýlení se od principu platební
schopnosti a dále může vytvá et prostor pro vyhýbání se dani. Viz VANČUROVÁ, Alena 2013
op. cit., s. 152.
140
Jedinou výjimku v tomto p ípad tvo í p íjmy uvedené v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o daních
z p íjmů, u nichž výdaje uplatnit nelze. Viz ustanovení § 7 odst. 3 zákona o daních z p íjmů.
141
Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 128.; K tomu též rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR
ze dne 5. 12. 2013 sp. zn. 9 Afs 27/2013.
142
S uvedenou zásadou souvisí otázka nastavení systému zdan ní, jakožto akruálního, hotovostního,
či jiného, vzhledem k tomu že každý z t chto systémů hodnotí pen žní toky či toky jiných hodnot
jako p íjmy a výdaje pro daňov právní účely z časového hlediska odlišn . Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace
regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 16. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2016
[cit. 2017-06-21]. op. cit.
143
Úprav institutu daňové evidence p edcházelo tzv. jednoduché účetnictví, které vycházelo z též evidence
p íjmů a výdajů. Daňová evidence pak byla zavedena práv v návaznosti na zrušení jednoduchého
účetnictví, a to p ímo v zákon o daních z p íjmů. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 160.
144
Viz ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z p íjmů.
145
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 153.; RAJNOŠKOVÁ ČERNÁ, Lenka; RYLOVÁ, Zuzana 2016
op. cit.., s. 106.
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p íjmy. Není však již povinen vést záznamy o výdajích.146 Je z ejmé, že účelem
zmín ných pravidel je zjednodušení systému zdan ní, neboť pln ní administrativních
povinností v rozsahu stejném jako je tomu u právnických osob, by bylo pro značnou část
poplatníků – fyzických osob neúnosné. Na druhé stran jakékoliv zjednodušení a s ním
související diferenciace subjektů dan činí daňový systém složit jší, narušuje daňovou
neutralitu147, může negativn ovlivnit ekonomické chování poplatníka a vytvá et prostor
pro vyhnutí se dani.148 Posledním z instrumentů, který zákon o daních z p íjmů upravuje
a který stojí na stupnici složitosti nejníže149, je stanovení dan paušální částkou.150
Další klad tohoto institutu, vedle nižší administrativní zát že, p edstavuje pom rn
vysoká míra jistoty poplatníka, pokud se jedná o výši stanovené dan , jelikož tu správce
dan stanoví v první polovin p íslušného zdaňovacího období151 a současn ji může
stanovit až na t i zdaňovací období dop edu152. Pravidla pro její stanovení však obsahují
adu podmínek. Může se proto týkat jen omezené části poplatníků, jimž plynou p íjmy
ze samostatné činnosti, a její význam je tudíž spíše marginální.153 Současn tento institut
nedokáže reagovat na ekonomickou situaci poplatníka, aniž by správce dan zrušil
rozhodnutí o stanovení dan paušální částkou154, což v praxi může znamenat vyšší
administrativní náklady jak na stran správce dan , tak na stran poplatníka. Vzhledem

Viz ustanovení § 7 odst. 8 zákona o daních z p íjmů.; Dále viz VANČUROVÁ, Alena 2013
op. cit., s. 184.
147
Princip daňové neutrality p edstavuje požadavek minimálního ovlivn ní tržního prost edí v důsledku
existence dan . K tomuto principu blíže viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 29.
148
Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 18. [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 153.
149
Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 18. [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
150
Viz ustanovení § 7a zákona o daních z p íjmů. Institut dan stanovené paušální částkou byl zaveden
zákonem č. 4ř2/2000 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších
p edpisů, a n které další zákony, za účelem zjednodušení pln ní daňové povinnosti, zejména u poplatníků,
kte í provozují podnikatelskou činnost v malém rozsahu. Viz důvodovou zprávu k části první, čl. I. bod 45.
zákona č. 4ř2/2000 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní pozd jších
p edpisů, a n které další zákony. In: Beck-online [právní informační systém] C. H. Beck [cit. 2017-4-28].
151
P ičemž poplatník je povinen podat žádost do 31. ledna b žného zdaňovacího období, za které žádá
stanovení dan paušální částkou. Správce pak stanoví daň nejpozd ji do 15. kv tna téhož zdaňovacího
období. Viz § ustanovení 7 odst. 1 a 3 zákona o daních z p íjmů.
152
Viz ustanovení § 7 odst. 5 zákona o daních z p íjmů.
153
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 362.
154
Viz ustanovení § 7a odst. 6 zákona o daních z p íjmů.
146
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k účelu pravidel upravujících stanovení dan

paušální částkou, jímž je p edevším

omezení administrativního zatížení na stran subjektu dan , je z ejmé, že z hlediska
efektivnosti není současná podoba tohoto institutu zcela vyhovující. Na míst je tedy
zvážit, zda úpravu tohoto institutu v zákon o daních z p íjmů ponechat či ji zcela zrušit,
vzhledem k tomu, že poplatník je i p i stanovení dan paušální částkou povinen vést
jednoduchou evidenci o výši p íjmů, pohledávek a o hmotném majetku používaném
p i výkonu činnosti.155 V p ípad ponechání tohoto institutu v zákon o daních z p íjmů
je pak žádoucí, aby do budoucna umožňoval jednodušší zm nu stanovené dan ve chvíli,
kdy se zm ní ekonomická situace poplatníka, aniž by správce dan musel zrušit původní
rozhodnutí.
Z výše uvedeného je z ejmé, že poplatníci, jimž plynou p íjmy ze samostatné
činnosti, mají, na rozdíl od poplatníků s p íjmy ze závislé činnosti156, pom rn vysokou
možnost ovlivnit výši základu dan , a tudíž i výši daňové povinnosti, což vytvá í prostor
pro vyhýbání se dani.157,158 Značn problematickým se v tomto ohledu jeví institut
paušálních výdajů, jenž se op t stal v posledních letech častým p edm tem diskuzí159

Pokud je poplatník plátcem dan z p idané hodnoty je povinen vést evidenci podle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů. Viz ustanovení § 7a odst. 7 zákona o daních
z p íjmů.
156
Vzhledem k tomu, že plátcem dan je zam stnavatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona o daních
z p íjmů, a nikoliv sám poplatník.
157
O omezení prostoru pro vyhýbání se dani v současné dob usiluje tzv. elektronická evidence tržeb, která
je založena na k ížové kontrole. Avšak vzhledem k tomu, že p íjemcem pln ní, z n jž plyne poplatníkovi
p íjem, je však často spot ebitel, který obvykle nemůže uplatnit zaplacenou částku za účelem snížení
své daňové povinnosti a nemusí mít tudíž zájem ani na vystavení dokladu. Tento problém pak nastává
p edevším u hotovostních plateb, u nichž je kontrola obtížn jší. VANČUROVÁ, Alena 2013
op. cit., s. 179, 180.
158
Na výnosech dan z p íjmů fyzických osob se nejv tší m rou podílí dan odvedené z p íjmů ze závislé
činnosti. Otázkou je, do jaké míry k tomuto stavu p ispívá práv možnost manipulace se základem dan
v p ípad zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti. Viz Financnisprava.cz: Vývoj inkasa vybraných daní
v ČR v letech 1993-2016 [online]. Praha: Finanční správa, 2017 [cit. 2017-06-21]. op. cit.; KUBÁTOVÁ,
Kv ta 2015 op. cit., s. 172.
159
TREZZIOVÁ, Daniela. Rizika Švarcsystému a jeho kontrola. Daňový expert. 2012, č. 3. ISSN 18012779.; BURDA, Zden k. „Švarcsystém“ v daňové judikatu e. Daně a právo v praxi. 2011, č. 8. ISSN 12117293.; ŠVEJDOVÁ, Zuzana. Až 300 tisíc Čechů pracuje na 'švarcsystém'. Ten podle ministryn Marksové
okrádá stát [online]. Praha: Český rozhlas, 2014 [cit. 2016-3-9]. Dostupné z WWW:
<http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/az-300-tisic-cechu-pracuje-na-svarcsystemten- podle-ministryne-marksove-okrada-stat--1362978>.;
HOVORKA, Ji í. Kdo platí víc na daních? Švarcsystém je stále atraktivní. In: Zpravy.aktualne.cz [online].
Economia, 2015 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <https://zpravy.aktualne.cz/finance/kdo-plati-vicna-danich-svarcsystem-je-stale155
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práv kvůli jeho častému zneužívání prost ednictvím vztahů zast ené závislé činnosti
za účelem snížení daňové povinnosti poplatníků a povinností souvisejících s placením
pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní a sociální zabezpečení, jejichž vym ovací
základy se z velké části odvíjí od velikosti zdanitelných p íjmů poplatníka či se p ímo
odvozují od základu dan

160

. Jelikož uvedené významn ovlivňuje efektivnost zdan ní

p íjmů ze závislé činnosti, bude se tato kapitola nadále zabývat otázkou uplatňování
paušálních výdajů.
Úprava

paušálních

výdajů,

kterou

nalezneme

p edevším

v ustanoveních

§ 7 odst. 7 a 8 ZDP, p edstavuje alternativu k uplatn ní výdajů v prokázané výši.161
Zákon stanoví hodnotu t chto výdajů procentem z p íjmů ze samostatné činnosti162 a dále
ji diferencuje podle jednotlivých druhů činnosti z níž poplatníkovi plynou zdaňované
p íjmy. Poplatníkovi p itom ukládá povinnost evidovat pouze záznamy o p íjmech
a pohledávky, které související s činností, z níž zdaňované p íjmy plynou.163 Vzhledem
ke značnému zjednodušení pravidel pro stanovení základu dan se však k uplatn ní
výdajů v paušální výši váže ada omezení, která je poplatník povinen respektovat. P edn
se má za to, že uplatn né paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje poplatníka, z čehož
plyne, že poplatník vedle nich nemůže uplatnit další výdaje v prokázané výši. Uplatn ním
paušálních výdajů je tak vyloučen i vznik daňové ztráty. Zákon o daních z p íjmů dále

atraktivni/r~328e12820b6811e581bd0025900fea04/?redirected=1498002269>.; KRÁLOVÁ, Kate ina.
Švarc systém. Pravniprostor.cz [online]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o., 2017 [cit. 2017-06-21].
ISSN 2336-4114. Dostupné z WWW: <http://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/svarcsystem>.
160
Viz zákon 589/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a p ísp vku na státní politiku
zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení“ě
a zákon č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpisů
(dále jen „zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní“ě.
161
Jedná se o pouze možnost uplatnit paušální výdaje Ěnikoli o povinnostě, kterou zákon o daních z p íjmů
poplatníkovi poskytuje. K tomu viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. 11. 2010
sp. zn. 8 Afs 10/2010.; Dále viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 22ř.; Volbu má též poplatník, který vede
účetnictví či je plátcem DPH. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 188.
162
S výjimkou p íjmů podle uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 6 zákona o daních
z p íjmů.
163
Viz ustanovení § 7 odst. 8 zákona o daních z p íjmů. Dále je poplatník povinen vést evidenčn odpisy
hmotného majetku dle § 26 odst. Ř zákona o daních z p íjmů. Viz též MACHOVÁ 2007 op. cit.
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omezuje nap íklad využití slevy na manželku Ěmanželaě a daňového zvýhodn ní
u poplatníků uplatňujících paušální výdaje.164,165
Vzhledem k vyšší administrativní zát ži pojící se s vedením daňové evidence
či účetnictví se primární účel existence institutu paušálních výdajů, tedy minimalizace
administrativních nákladů na stran menších poplatníků, jeví jako zcela z ejmý.166,167
Počínaje rokem 2006 však paušální výdaje začaly plnit další funkci, kterou lze označit
jako poskytování daňové podpory podnikatelským aktivitám fyzických osob.168 Uvedené
je p edevším důsledkem výrazného zvyšování sazeb paušálních výdajů až do jejich
současné velkoryse nastavené podoby, jež je bezpochyby p íčinou jejich širokého
využívání poplatníky, kte í na n j mají nárok.169 Výdaje procentem z p íjmů z nich
pak uplatňuje více jak polovina.170

Viz § 7 odst. Ř zákona o daních z p íjmů.; PILA OVÁ, Ivana. Výhody a nevýhody paušálních výdajů
fyzických osob. Účetnictví v praxi. 2009, č. 12. ISSN 1211-7307.; Další významná omezení se pojí
s p echodem od uplatňování výdajů v prokazované výši k uplatňování výdajů paušálních a naopak.
Viz ustanovení § 23 odst. Ř písm. bě zákona o daních z p íjmů. Blíže viz MACHÁČEK, Ivan. P echod
ze skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak. Daně a právo v praxi. 2013, č. 5. ISSN 1211-7293.
165
Viz ustanovení § 35ca zákona o daních z p íjmů. Toto omezení však bude zákonem č. 170/2017 Sb.,
kterým se m ní n které zákony v oblasti daní Ětzv. daňovým balíčkemě zrušeno s účinností od 1. 7. 2017.
166
K negativům jakéhokoliv zjednodušení konstrukce dan viz s. 32 této práce.
167
Administrativní zát ž poplatníků nam ená ve studii Pavla a Vítka je p esto pom rn vysoká. Výzkumná
studie však neodlišuje poplatníky uplatňující paušální výdaje od poplatníků, kte í uplatňují výdaje
v prokázané výši. Viz PAVEL, Jan a Leoš VÍTEK. Analýza náklad̊ soukromého sektoru vyvolaných
daňovým systémem, s. 38, [online]. Praha, 2008 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
168
Vzhledem k tomu, že paušální výdaje p edstavují prvek, jehož zm na je pom rn viditelná Ěstejn
jako zm na zákonné sazby dan ě, má vývoj jejich sazeb pom rn významné politické pozadí. LÁCHOVÁ,
Lenka; VANČUROVÁ, Alena 2016 op. cit., s. 1ŘŘ.
169
Důvodová zpráva k zákonu č. 545/2005 Sb., kterým se m ní zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů,
ve zn ní pozd jších p edpisů, a n které související zákony, uvád la, že procentní výše paušálních výdajů
se upravuje z důvodu, jejich pom rn málo častého využívání v praxi, resp. jejich využívání pouze malými
podnikateli. Paušální výdaje podle zmín ní důvodové zprávy využívalo necelých 1Ř % celkového počtu
poplatníků, jimž plynuly p íjmy ze samostatné činnosti. Celková částka uplatn ných paušálních výdajů
však p edstavovala pouze 1 % z veškerých výdajů uplatn ných poplatníky dan z p íjmů fyzických osob.
Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 545/2005 Sb., kterým se m ní zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů,
ve zn ní pozd jších p edpisů, a n které související zákony. op. cit.
170
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 189.
164
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Tabulka 2.3

Vývoj sazeb paušálních výdajů u dílčího základu daně
z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
Druh příjmů

2005

2006

50 %

80 %

P íjmy z živnostenského podnikání emeslného

25 %

60 %

P íjmy z ostatního živnostenského podnikání

25 %

50 %

30 %

40 %

25 %

40 %

-

-

P íjmy ze zem d lské výroby, lesního a vodního
hospodá ství

P íjmy z využití nebo poskytnutí práv včetn práv
autorských
P íjmy z jiného podnikání a výkonu nezávislého
povolání
P íjmy z nájmu majetku za azeného v obchodním
majetku

2016
Ř0 % nejvýše do částky
1 600 000 Kč
80 % nejvýše do částky
1 600 000 Kč
60 % nejvýše do částky
1 200 000 Kč
40 % nejvýše do částky
800 000 Kč
40 % nejvýše do částky
800 000 Kč
30 % nejvýše do částky
600 000 Kč

Zdroj: ŠMIRAUSOVÁ, Petra. Daňové aspekty švarcsystému. IX. ročník Studentské v decké a odborné
činnosti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. s. 20.

Důvodová zpráva k zákonu o daních z p íjmů uvádí, že „především z praktických
d̊vod̊ se navrhují u fyzických osob procenta paušálních výdaj̊, což by však nemělo být
chápáno jako daňová úleva pro poplatníky, kteří mají skutečné výdaje nižší,
ale pouze jako administrativní zjednodušení pro část poplatník̊“171. Citovaná důvodová
zpráva se tak výslovn
pouze snížení

vyjad ovala k funkci paušálních výdajů, kterou m lo být

administrativní

zát že

na

stran

poplatníků.172

Poskytování

či neposkytování podpory podnikatelským aktivitám fyzických osob je otázkou
politickou a není na míst se jím zabývat. Je však žádoucí, aby k n mu nedocházelo

Důvodová zpráva k zákonu č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů. op. cit.
Podpora podnikatelských aktivit fyzických osob je otázkou politickou, je však žádoucí, aby k jejímu
uskutečňování nedocházelo prost ednictvím právní úpravy daní, a to zejména vzhledem k požadavku
daňové neutrality.

171
172
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prost ednictvím št d e nastavených paušálních výdajů, a to zejména s ohledem
na požadavek daňové neutrality. S tím souvisí též úloha diferenciace jednotlivých sazeb
paušálních výdajů, která by m la zajistit nastavení paušálních výdajů ve výši
nep esahující úroveň výdajů, které by poplatník p i stejných p íjmech mohl uplatnit
jako výdaje v prokázané výši, a jež by se současn této úrovni co nejvíce p ibližovala.173
Institut paušálních výdajů by tak mohl plnit svou úlohu v oblasti zefektivn ní právní
úpravy zdan ní p íjmů a zároveň by podstatným způsobem nezvýhodňoval určitou část
poplatníků, a tudíž nenarušoval neutralitu dan . Uvedenému požadavku však stávající
nastavení jednotlivých sazeb paušálních výdajů vyhovuje je částečn . Za p íklad může
posloužit sazba paušálního výdaje podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. bě ZDP, která činí
60 % z p íjmů ze živnostenského podnikání, kterou může uplatnit velká část živnostníků,
jež zahrnuje jak nap íklad obchodníky, kte í zpravidla zaznamenávají pom rn vysoké
výdaje na dosažení, zajišt ní a udržení svých p íjmů, tak rozličné poradenské profese,
p i jejichž výkonu mají poplatníci výdaje významn

nižší.174 V p ípad

skupiny

poplatníků majících nárok na uplatn ní paušálního výdaje podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP
se jedná o obdobnou situaci.175 P ípadná úprava diferenciace sazeb paušálních výdajů
by pak vyžadovala provedení důkladné analýzy, na jejímž základ by byly činnosti
rozd leny do skupin s různými sazbami paušálních výdajů, které by více odpovídaly
výdajům skutečným. Rozsáhlejší úprava diferenciace by však naopak mohla zvýšit
administrativní zát ž spojenou s p i azováním různých sazeb paušálních výdajů
k jednotlivým p íjmům poplatníka176 a do určité míry tak pop ít svůj původn zamýšlený
účel.

VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 185.; Též Pelc v souvislosti s právní úpravou paušálních výdajů
ve svém komentá i uvádí, že se p i jejich stanovení „vychází též z předpokladu, že by při povinnosti vypočíst
skutečný daňový základ, tedy uplatnit skutečné daňově účinné výdaje, ke zvýšení daňového inkasa nedošlo“.
Viz PELC, Vladimír 2015 op. cit., s. 230.
174
Mzdovapraxe.cz: Rozhovor s odborníkem na daně, Petrem Neškrábalem, o hlavním problému českého
daňového systému [online]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW:
<http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d39733v49756-rozhovor-s-odbornikem-na-danepetrem-neskrabalem-o-hlavnim-pr/>.
175
Do této skupiny spadají poplatníci podnikající na základ zvláštního oprávn ní jako advokáti, audito i,
či daňoví poradci. Mzdovapraxe.cz: Rozhovor s odborníkem na daně, Petrem Neškrábalem, o hlavním
problému českého daňového systému [online]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
176
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 190.
173
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V kapitole 2.2 bylo uvedeno, že jednu z p íčin distorzí v oblasti dan z p íjmů
fyzických osob p edstavuje rozdílné daňové zatížení p íjmů plynoucích ze samostatné
činnosti a p íjmů plynoucích z činnosti závislé, p ičemž výše daňového zatížení
u uvedených p íjmů je ovlivn na p edevším odlišnými konstrukcemi dílčích základů
dan . Jelikož snaha poplatníků obvykle sm uje ke snížení daňové povinnosti, bude
podstatná část z t ch, kterým fakticky plynou p íjmy ze závislé činnosti, usilovat o jejich
pod azení pod p íjmy z činnosti samostatné, jejichž daňové zatížení je výrazn nižší.177
Paušální výdaje se svými současnými št d e nastavenými sazbami jsou pak tím prvkem,
který vytvá í prostor pro snižování daňové povinnosti prost ednictvím uzavírání vztahů
zast ené závislé činnosti Ěšvarcsystémuě, a jsou za tímto účelem často zneužívány.
Poplatník Ěformáln v postavení dodavatele), kterému fakticky plynou p íjmy ze závislé
činnosti, zpravidla nenese žádné výdaje, jelikož podmínky nezbytné k výkonu činnosti
zajišťuje osoba, jež se fakticky nachází v postavení zam stnavatele Ěformáln v postavení
odb rateleě.178 Jsou-li p íjmy takového poplatníka sníženy o paušální výdaje dojde
k významnému snížení celkové daňové povinnosti poplatníka, což p edstavuje značnou
výhodu též na stran faktického zam stnavatele vzhledem k tomu, že se sníží daňová cena
práce. Ta zahrnuje veškeré výdaje zam stnavatele či odb ratele, které je nezbytné
vynaložit za účelem vykonání práce zam stnancem či po ízení služeb od dodavatele.179
Proto je do daňové ceny práce vhodné zahrnout též pojistné na sociální zabezpečení
a všeobecné zdravotní pojišt ní, jehož chování se z ekonomického hlediska blíží chování
dan z p íjmů fyzických osob a zat žuje tak p íjmy poplatníka obdobným způsobem.180
V důsledku odlišn

nastavených pravidel pro stanovení jednotlivých vym ovacích

základů pojistného pak pojistné p ispívá k velkému rozp tí mezi zatížením p íjmů
ze samostatné a závislé činnosti obdobn jako rozdílná konstrukce dílčích základů
dan .181

ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 30.
Tamtéž. s. 1ř.
179
Tamtéž. s. 21.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 110.
180
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 20. K daňovému charakteru pojistného na sociální zabezpečení
a všeobecné zdravotní pojišt ní viz s. 14 této práce a poznámku pod čarou č. 22.
181
K vym ovacím základům pojistného se v nuje tato kapitola v další části.
177

178
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V n kolika posledních letech lze vysledovat pokusy sm ující k omezení velkoryse
nastavených sazeb paušálních výdajů. Počínaje rokem 2013 začal zákonodárce
vedle relativní výše paušálních výdajů zavád t též jejich absolutní výše, které odpovídají
p íjmům ze samostatné činnosti ve výši 2 mil. Kč.182 Současn se zakotvením t chto
stropů omezil poplatníkům uplatňujícím výdaje procentem z p íjmů možnost využít slevu
na manžela/manželku a daňové zvýhodn ní na vyživované dít .183 Nadto již od roku 2008
poplatníci s p íjmy ze samostatné činnosti184 pozbyli možnost uplatnit zaplacené pojistné
na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojišt ní jako výdaj
vynaložený v souvislosti s dosahováním p íjmů.185 Uvedené omezení však m lo
podle důvodové zprávy primárn plnit úlohu jednoho z kompenzačních prvků ve vztahu
k výhodám plynoucím st ed a vysoko p íjmovým poplatníkům s p íjmy ze samostatné
činnosti v důsledku sjednocení zákonné sazby dan .186 Zavedením tohoto opat ení
nicmén došlo k odchýlení dílčího základu upraveného v ustanovení § 7 odst. 3 ZDP
od disponibilního p íjmu, jakožto ideálního základu dan .187
Další zm ny v uvedených oblastech pak p inese již zmiňovaný daňový balíček.188
Ten snižuje absolutní výše paušálních výdajů, které budu nov odpovídat p íjmům
ve výši 1 mil. Kč189, a dále ruší zmiňované omezení pro uplatn ní slevy na manželku

Viz zákon č. 500/2012 Sb., o zm n daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním
schodků ve ejných rozpočtů a zákon o stabilizaci ve ejných rozpočtů.
183
Viz ustanovení § 35ba odst. 1 písm. bě a § 35c zákona o daních z p íjmů. Uvedené omezení bylo
do zákona o daních z p íjmů zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb., o zm n daňových, pojistných a dalších
zákonů v souvislosti se snižováním schodků ve ejných rozpočtů.
184
V této dob označoval zákon o daních z p íjmů p íjmy uvedené v § 7 zákona o daních z p íjmů
jako „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“. Viz § 7 zákona o daních z p íjmů ve zn ní
účinném k 1. 1. 2008.
185
Viz ustanovení § 7 odst. 10 a § 24 odst. 2 písm. fě zákona o daních z p íjmů ve zn ní účinném do 31.
12. 2007. Otázkou však je, zda se jedná o výdaj vynaložený v souvislosti s dosažením p íjmů. Z uvedeného
je zjevné, že zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní součástí základu
dan být nemá. Svou povahou však neodpovídá uvedenému výdaji, jelikož není vynakládáno za účelem
dosažení p íjmů, nýbrž za účelem budoucího poskytování ve ejnoprávní dávky či zdravotní péče.
Vhodn jší se tudíž jeví jeho za azení mezi nestandardní odpočty p ípadn osvobození od dan . V úvahu
p ichází též jeho vyn tí z p edm tu, vzhledem k daňovému charakteru pojistného.
186
Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpočtů. In: Beck-online
[právní informační systém] C. H. Beck [cit. 2017-4-28].
187
Blíže k disponibilnímu p íjmu viz s. 31 této práce.
188
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se m ní n které zákony v oblasti daní.
189
Viz čl. I. bod 25. až 2Ř. daňového balíčku.
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(manželaě a daňového zvýhodn ní na vyživované dít .190 Uvedený zákon byl vyhlášen ve
Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017 s účinností k 1. 7. 2017.
Již zmiňovaná pravidla pro stanovení vym ovacího základu pojistného na sociální
zabezpečení i na všeobecné zdravotní pojišt ní pracují, p i určité mí e zjednodušení191,
s p íjmy ze samostatné a závislé činnosti, které se stávají součástí dílčích základů dan
z p íjmů fyzických osob.192 Osobu poplatníka pojistného (resp. plátce)193, jíž plynou
p íjmy ze samostatné činnosti zákony upravující pojistné na sociální zabezpečení
a všeobecné zdravotní pojišt ní označují jako „osobu samostatn výd lečn činnou“.
Osobu s p íjmy ze závislé činnosti označují jako „zam stnance“.194 V p ípad p íjmů
ze závislé činnosti označují tyto zákony jako poplatníka pojistného (resp. plátce)
též „zam stnavatele“, který odvádí pojistné ve prosp ch svých zam stnanců
z vym ovacího základu, který odpovídá úhrnu vym ovacích základů zam stnanců.195
Sazby pojistného stanovuje zákon shodn pro osoby s p íjmy ze samostatné i závislé
činnosti.196 Vym ovací základ v p ípad

zam stnanců je však podstatn

vyšší

v porovnání s vym ovacím základem osob samostatn výd lečn činných. Uvedené je
způsobeno tím, že do vym ovacího základu zam stnanců se zahrnují p íjmy, které
vstupují do dílčího základu dan podle § 6 ZDP, kdežto vym ovací základ osob
samostatn

výd lečn

činných se odvozuje buď p ímo od dílčího základu dan

stanoveného na základ § 7 odst. 3 ZDP či od částky, která je v p ípad pojistného
na všeobecné zdravotní pojišt ní obdobná, avšak stanovená na základ

odlišných

Viz čl. I. bod 142. daňového balíčku.
Odchylky se týkají nap . dohod konaných mimo pracovní pom r či zam stnání malého rozsahu
z hlediska pojistného na sociální zabezpečení. Viz ustanovení § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojišt ní,
ustanovení § 7 a § 7a odst. 1 zákona o nemocenském pojišt ní a dále ustanovení § Ř odst. 1 zákon
o důchodovém pojišt ní.
192
Do vym ovacího základu vstupují uvedené p íjmy, jelikož se jedná o p íjmy z činnosti, u níž existuje
riziko, že ji osoba nebude moci vykonávat. VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 105.
193
Pojem poplatník používá zákon o pojistném na sociální zabezpečení. Pojem plátce používá zákon
o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní a zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní,
ve zn ní pozd jších p edpisů.
194
Viz ustanovení § 3a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní a dále ustanovení § 5b zákona
o pojistném na sociální zabezpečení.
195
Viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a § 5a zákona o pojistném na sociální zabezpečení. A dále ustanovení
§ ř zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní a ustanovení § 2 a § 3 zákona o pojistném na všeobecné
zdravotní pojišt ní.
196
Viz ustanovení § 2 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní,
190
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pravidel.197 Částky, od nichž se odvozuje vym ovací základ osob samostatn výd lečn
činných, se pak navíc pro účely jeho stanovení zkracují na polovinu198. Tudíž i pojistné
odvád né zam stnancem Ěspolečn s pojistným odvád ným zam stnavatelem za svého
zam stnanceě199 je ve významn vyšší, než je tomu u osoby samostatn výd lečn činné.
Uvedené nalezne z části odraz ve výši dávek poskytovaných ze systému sociálního
zabezpečení, v n mž se uplatňuje princip zásluhovosti200, se kterým souvisí též úprava
maximálního vym ovacího základu u pojistného na sociální zabezpečení.201 Výše
zaplaceného pojistného se však již neprojeví v systému všeobecného zdravotního
pojišt ní, jelikož zam stnanec i osoba samostatn

výd lečn

činná mají nárok

na poskytnutí stejné zdravotní péče hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní.202
Pravidla pro stanovení dílčího základu dan u p íjmů ze závislé činnosti jsou
posledním z prvků, který výraznou m rou p ispívá k rozdílnému daňovému zatížení
p íjmů ze samostatné činnosti a p íjmů z činnosti závislé a podílí se tak na zvýšené snaze
poplatníků s p íjmy ze závislé činnosti pod adit tyto p íjmy pod ustanovení § 7 ZDP
za účelem snížení své daňové povinnosti. Z tohoto důvodu je žádoucí krátce zmínit
i tuto problematiku. Současná konstrukce dílčího základu v podob tzv. „superhrubé
mzdy“ zdaleka neodpovídá koncepci základu dan jakožto disponibilního p íjmu.203
Viz ustanovení § 3a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní a ustanovení § 5b zákona
o pojistném na sociální zabezpečení.
198
V p ípad výše vym ovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení má osoba samostatn
výd lečn činná možnost volby. Částka ve výši 50 % dílčího základu dan stanoveného na základ
ustanovení § 7 odst. 3 zákona o daních z p íjmů však p edstavuje minimum, které musí být
do vym ovacího základu pro pojistné zahrnuto. Viz ustanovení § 5b zákona o pojistném na sociální
zabezpečení.
199
S vym ovacím základem a na jeho základ stanoveným pojistným zam stnance a zam stnavatele je
pro účely této práce zacházeno jako s jedním celkem. Zákony sice stanovují, že část pojistného odvádí
za své zam stnance zam stnavatel, to však nem ní nic na zmiňované daňové cen práce, jelikož i tato
část pojistného p edstavuje výdaje, které je zapot ebí vynaložit za účelem vykonání práce či po ízení
služeb. K tomu viz s. 41 této práce a dále viz VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 110.
200
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 105, 106.
201
Minimální a maximální vym ovací základ, v jehož intervalu se vym ovací základy pohybují, vyjad uje
minimální a maximální míru solidarity v systému sociálního zabezpečení. VANČUROVÁ, Alena 2013
op. cit., s. 61. Viz § 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
202
ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 23.; VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 106.
203
Současná podoba dílčího základu dan podle ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z p íjmů byla
do zákona o daních z p íjmů zavedena zákonem o stabilizaci ve ejných rozpočtů, kterým byla nov
stanovena zákonná lineární sazba ve výši 15 % a rozší ení základu dan tak bylo logickým krokem
k zachování daňového výnosu. ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 14.
197
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Poplatníkům, jimž plynou p íjmy ze závislé činnosti, není umožn no tyto p íjmy snížit
o zaplacené pojistné, nýbrž se tato částka spolu s částkou pojistného zaplaceného
za poplatníka zam stnavatelem stává součástí dílčího základu dan a zvyšuje podstatným
způsobem výslednou daňovou povinnost. Tudíž obdobn jako u dílčího základu dan
podle § 7 ZDP vstupuje do dílčího základu dan podle § 6 ZDP (a podléhá dani z p íjmů
fyzických osob) pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní,
p estože má z ekonomického pohledu daňový charakter.204
Na základ výše uvedeného je zjevné, že nastavení pravidel pro stanovení dílčího
základu dan u p íjmů ze samostatné činnosti (v souvislosti se současnou konstrukcí
dílčího základu dan u p íjmů ze závislé činnostiě má významný vliv na úroveň
efektivnosti právní úpravy zdan ní p íjmů fyzických osob, a to jak v oblasti
administrativních nákladů, tak v oblasti minimalizace prostoru pro vyhýbání se dani.
Stávající podoba t chto pravidel se nejeví z hlediska efektivnosti právní úpravy
jako optimální zejména vzhledem k p etrvávajícímu výskytu vztahů zat ené závislé
činnosti, jejichž cílem je snižování daňové povinnosti p edevším za pomoci ustanovení
upravujících paušální výdaje. Z druhé strany pak problematicky působí konstrukce
dílčího základu dan u p íjmů ze závislé činnosti, jež lze označit za jednu z hlavních
p íčin nadm rného daňového zatížení p íjmů ze závislé činnosti ve srovnání s p íjmy
z činnosti samostatné. Další z t chto p íčin p edstavují konstrukce vym ovacích základů
pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní a sociální zabezpečení, které se z p evážné
části odvozují od dílčího základu dan či od p íjmů vstupujících do dílčího základu dan .

204
Uvedená opat ení byla zavedena jako kompenzační ve vztahu k zakotvení zákonné lineární sazby
zákonem o stabilizaci ve ejných rozpočtů. Důvodová zpráva k tomuto zákonu dále uvád la, že tato
„opatření jsou částečně od̊vodnitelná i faktem, že d̊chod ze sociálního pojistného je, a i podle návrhu
také v převážné míře z̊stane, na rozdíl od běžných postup̊ v evropských zemích, nezdaňován, takže se
tímto opatřením neporuší daňová spravedlnost.“ Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci ve ejných rozpočtů. op. cit.
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2.4 Sazba daně
Zákonná či nominální sazba dan , jíž se bude následující kapitola zabývat, je prvkem
určujícím výši základní daňové povinnosti ve vztahu k základu dan . P estože pro v tšinu
poplatníků p edstavuje nejviditeln jší část konstrukce dan , nelze její roli p i tvorb
výsledné daňové povinnosti p eceňovat, jelikož je vždy relativní k základu dan
a od efektivní sazby dan se může výrazn lišit.205 V současné dob upravuje zákon
o daních z p íjmů sazbu dan jako lineární ve výši 15 %, která se p i výpočtu dan uplatní
na základ dan

snížený o položky snižující základ dan .206 Lineární sazba dan

byla do zákona o daních z p íjmů zavedena počátkem roku 200Ř v rámci sílících tendencí
omezovat daňovou progresivitu207, p ičemž její zakotvení bylo často spojováno s pojmem
„rovné dan “. Zm nu zákonné sazby dan však za zavedení rovné dan považovat nelze,
vzhledem k tomu, že zavedení této koncepce vyžaduje úpravu n kolika konstrukčních
prvků dan zároveň, nikoliv pouze nominální sazby dan .208 Na zavedení lineární
zákonné sazby pak zákonodárce navázal dalšími nekoncepčními úpravami konstrukčních
prvků dan

(nap íklad již zmiňovaným zavedením dílčího základu dan

u p íjmů

ze závislé činnosti v podob superhrubé mzdy či odebráním možnosti snížit základ dan
o zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní).209
Prvkem, jenž činí současné daňové zatížení p íjmů fyzických osob progresivním,
jsou pak p edevším slevy na dani a daňové zvýhodn ní.210

Efektivní sazba vyjad uje vztah výsledné částky dan k daňovému základu. VANČUROVÁ, Alena 2013
op. cit., s. 41.
206
Viz ustanovení § 16 zákona o daních z p íjmů.
207
Daňovou progresivitou je zde myšlena progresivita dan jako celku, nikoliv pouze progresivita zákonné
sazby dan .
208
Pokud se jedná o rovnou daň „základní myšlenkou je snižování a narovnání daňové sazby a naopak
rozšiřování daňové základny zrušením celé řady r̊zných výjimek, osvobození, slev atd., které
mimo přílišnou komplikovanost (včetně častých legislativních změn) narušují princip horizontální
spravedlnosti.“ I rovná daň však počítá s odčitatelnými položkami v podob nezdanitelného minima
v paušální výši a odčitatelné položky na vyživovanou osobu a tudíž je „mírně progresivní, nikoliv tedy
zcela proporcionální“. Viz ČIŽÍK, Vojt ch. Rovná daň v teorii a praxi : informační studie. s. 1. [online].
Praha: Ministerstvo financí České republiky, 200Ř. [cit. 2017-5-10]. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Odborne-vyzkumy_2008-06_Rovna-dan-v-teorii-a-praxi.pdf>.;
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 313.
209
Viz kapitola 2.3. této práce.; Dále viz důvodovou zprávu k zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
ve ejných rozpočtů. op. cit.
210
Viz § 35 a násl. zákona o daních z p íjmů.
205
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Jelikož je zákonná sazba dan jednotná pro všechny poplatníky dan z p íjmů
fyzických osob, není z hlediska efektivity právní úpravy problematická. Obdobné však
neplatí o konstrukčním prvku solidárního zvýšení dan z p íjmů fyzických osob, který byl
do zákona o daních z p íjmů zaveden s účinností k 1. 1. 2013211 ve snaze reagovat
na degresivní povahu dan z p íjmů u vysoko p íjmových skupin poplatníků s p íjmy
ze závislé činnosti.

2.5 Solidární zvýšení daně
P íčinu degresivní povahy dan z p íjmů ze závislé činnosti, která byla jedním
z důvodů zavedení solidárního zvýšení, p edstavovalo zakotvení dílčího základu dan
v podob

superhrubé mzdy spolu s existencí maximálního vym ovacího základu

stanoveného pro pojistné na sociální zabezpečení, jehož výše byla od roku 2012 snížena
ze 72násobku prům rné mzdy na původní 4Řnásobek prům rné mzdy.212,213 Posledn
jmenovanou zm nu zákonodárce provedl v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR,
v n mž se Ústavní soud ČR zabýval disproporcionalitou v oblasti důchodového
pojišt ní.214 Dalším důvodem zavedení solidárního zvýšení dan byla snaha zvyšovat
p íjmy ve ejných rozpočtů v návaznosti na období hospodá ské a finanční krize.215
Tento institut, ač se na první pohled jeví jako zavedení druhého pásma zákonné
progresivní sazby dan , je vhodné označit jako p irážku k dani vzhledem k základn ,
z níž se za pomoci 7% sazby stanoví částka solidárního zvýšení dan . 216 Tuto základnu

Zákon č. 500/2012 Sb., o zm n daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním
schodků ve ejných rozpočtů.
212
Prům rná mzda se stanovuje podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Viz ustanovení
§ 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a ustanovení § 1 na ízení vlády č. 325/2016 Sb.,
o výši všeobecného vym ovacího základu za rok 2015, p epočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného
vym ovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017
a základní vým ry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.
213
K novelizaci zákona o pojistném na sociální zabezpečení v oblasti maximálních vym ovacích základů
došlo zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s úspornými opat eními
v působnosti Ministerstva práce a sociálních v cí.
214
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 23. 3. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 8/07.
215
MINČIČ, Ladislav. Komentá Ladislava Minčiče k tzv. solidární p irážce. In: Mfcr.cz [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2013 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vmediich/2013/komentar-ladislava-mincice-k-tzv-solidar-15113>.
216
Též důvodová zpráva k části první, čl. I. bod 4. uvádí, že se „v daném případě se nejedná o zavedení
dalšího daňového pásma pro daň z příjm̊ fyzických osob“. A zároveň označuje solidární zvýšení
jako „solidární přirážku k dani z příjm̊ fyzických osob“ Viz důvodovou zprávu k části první, čl. I. bodu 4.
211
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tvo í kladný rozdíl „mezi součtem příjm̊ zahrnovaných do dílčího základu daně
podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období
a 48násobkem pr̊měrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpečení“. Liší se tedy od základu dan
Vedle pom rn

upraveného v ustanovení § 5 ZDP.

komplikované konstrukce se tento prvek stává problematickým

p edevším z jednoho důvodu, kterým je jeho zakotvení jakožto obecného konstrukčního
prvku. Tedy prvku, který se vztahuje nejen k p íjmům ze závislé činnosti, p estože
je nastaven práv

s ohledem na n

217

, ale též k p íjmům z činnosti samostatné.218

Na p íjmy ze závislé činnosti se tak solidární zvýšení ve v tšin p ípadů219 aplikuje
ve chvíli, kdy poplatník p estává odvád t pojistné na sociální zabezpečení a jeho dílčí
základ se nadále nenavyšuje o další částku pojistného, které by za n j odvád l
zam stnavatel220. Poplatník s p íjmy ze samostatné činnosti, jehož vym ovací základ
pro pojistné na sociální zabezpečení tvo í práv

polovinu dílčího základu dan

upraveného v ustanovení § 7 ZDP, však dosáhne hranice stanovené pro solidární zvýšení
dan d íve než maximálního vym ovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení.
V důsledku uvedeného bude poplatník z p íjmů ze samostatné činnosti vyšších
jak 4Řnásobek prům rné mzdy a současn

nižších než 96násobek prům rné mzdy

odvád t jak pojistné na sociální zabezpečení, tak částku solidárního zvýšení dan , což
značným způsobem zvýší jeho celkové zatížení daní a pojistným na sociální zabezpečení
ve srovnání se zatížením p ed dosažením hranice 48násobku prům rné mzdy
a po dosažení hranice ř6násobku prům rné mzdy.221
P estože zavedení institutu solidárního zvýšení bylo prezentováno jako dočasné,
je tento institut doposud upraven v zákon o daních z p íjmů. Pro účely zachování
daňového výnosu by však bylo konstrukčn vhodn jším zavedení druhé sazby dan ,
tedy op tovné zavedení progresivn klouzavé sazby dan .

Zákona č. 500/2012 Sb., o zm n daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním
schodků ve ejných rozpočtů. In: Beck-online [právní informační systém] C. H. Beck [cit. 2017-4-28].
217
Výrazn jším způsobem se degresivní povaha dan projevila práv u zdan ní p íjmů ze závislé činnosti.
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 317.
218
Viz ustanovení § 16a zákona o daních z p íjmů.
219
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 320.
220
Viz ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z p íjmů.
221
VANČUROVÁ, Alena 2013 op. cit., s. 321.
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3 Analýza právní úpravy zdanění příjmů ze samostatné
činnosti Německé republiky a Slovenské republiky
V následující kapitole bude analyzována právní úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti dvou členských států EU, konkrétn Rakouské republiky a Slovenské republiky.
Cílem této kapitoly je analyzovat základní konstrukční prvky dan tak, aby získané
poznatky mohly sloužit ke komparaci s právní úpravou České republiky, jíž se v novala
p edchozí kapitola. Analýza základních konstrukčních prvků dan z p íjmů ze samostatné
činnosti se pak zam í zejména na instituty, které by mohly p edstavovat inspiraci
pro úvahy de lege ferenda, pokud se jedná o problematické aspekty identifikované
v rámci české právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti.

3.1 Analýza právní úpravy zdanění příjmů ze samostatné činnosti
Rakouské republiky
P íjmy fyzických osob podléhají v Rakouské republice, obdobn jako v České
republice, jediné národní dani.

Další, nap íklad místní dan , rakouský právní ád

neupravuje.222 Základním právním p edpisem vztahujícím se k oblasti dan z p íjmů
fyzických

osob

je

zákon

BGBl.

Nr.

400/1988,

Einkommensteuergesetz

(dále jen „Einkommensteuergesetz“ či „EStG“ě,223 který upravuje pouze zdan ní p íjmů
fyzických

osob.

P íjmy

právnických

osob

upravuje

samostatný

zákon

BGBl. Nr. 401/1988, Körperschaftsteuergesetz.224
3.1.1 Subjekt daně
Obdobn

jako česká právní úprava člení Einkommensteuergesetz poplatníky

na daňové rezidenty, u nichž je zdaňován celosv tový p íjem, ať už pen žní či v podob
hodnoty ocenitelné pen zi, a nerezidenty, už nichž jsou zdaňovány p íjmy plynoucí

222

BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix. European tax handbook 2015.
Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2015. s. 87. ISBN 978-90-8722-356-6.
223
BGBl.
Nr.
400/1988,
Einkommensteuergesetz.
Dostupné
z
WWW:
<https://www.jusline.at/Einkommensteuergesetz_(EStG).html>.
224
BGBl.
Nr.
401/1988,
Körperschaftsteuergesetz.
Dostupné
z
WWW:
<https://www.jusline.at/Koerperschaftsteuergesetz_(KStG).html>.
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ze zdrojů na území Rakouské republiky. Jednotku zdan ní pak p edstavuje každá fyzická
osoba zvlášť, p ičemž Einkommensteuergesetz neumožňuje společné zdan ní
manželských dvojic či domácností. Institut partnershipu je pro daňové účely považován
za daňov transparentní entitu, za níž jsou v české právní úprav pro daňové účely
považovány ve ejná obchodní společnost a komanditní společnost ve vztahu
ke společníkům

ve ejné

obchodní

společnosti

a komplementá ům

komanditní

společnosti.225,226
Pokud se jedná o problematiku administrativních nákladů, pak p ímé administrativní
náklady podle statistiky OECD citované v kapitole 2 tvo ily v roce 2013 v Rakouské
republice 0,67 % daňového výnosu227, což p edstavuje polovinu částky, která byla
na p ímých administrativních nákladech vynaložena v České republice.228 Ve srovnání
s dalšími členskými státy OECD se pak jedná o částku, která pat í mezi částky nižší
(pod hranicí 0,5 % daňového výnosu se dle statistiky pohybovalo jen n kolik států
jako Estonsko229, Dánsko či Švédskoě.230 Tyto pom rné nízké administrativní náklady
na stran

státu lze z velké části p isuzovat projektům cíleným na snižování

administrativní zát že v oblasti podnikání, včetn

administrativní zát že spojené

Viz ustanovení § 18b a § 20 odst. 5 a 6 zákona o daních z p íjmů.
BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 87.;
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 8. [online].
Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-19]. Dostupné z WWW:
<https://english.bmf.gv.at/services/publications/BMF-BR-T-The_2017_Tax_Book__Advice_on_the_Tax_Assessment_fo.pdf?5te5eu>.; English.bmf.gv.at: The Austrian Personal Income
Tax and Corporate Income Tax. s. 5. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017
[cit. 2017-5-19]. Dostupné z WWW: <http://www.ukcfr.ac.at/austrian-personal-income-tax.pdf.>.
227
Viz s. 15 této práce a dále viz OECD. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD
and Other Advanced and Emerging Economies. s. 181. [online]. Paris: OECD publishing, 2015. [cit. 201706-21]. ISBN 978-92-6423-234-1.
228
Podle statistiky OECD p edstavovaly p ímé administrativní náklady v České republice 1,31 % daňového
výnosu. Tamtéž. s. 1Ř1.
229
Estonsko je nepochybn jednou ze zemí, které stojí v čele elektronizace služeb státní správy, včetn
správy daní, čemuž vd čí za snižování administrativních nákladů a tím zvyšování efektivnosti zdan ní.
Viz E-estonia.com [online]. Estonia: ICT Export Cluster, 2017 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z WWW:
<https://e-estonia.com>.
230
Viz s. 15 této práce a dále viz OECD. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD
and Other Advanced and Emerging Economies. s. 181. [online]. Paris: OECD publishing, 2015. [cit. 201706-21]. ISBN 978-92-6423-234-1.
225

226
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s pln ním daňových povinností.231 Tyto projekty jsou zam eny jak na zefektivn ní
činnosti státních institucí, tak na redukci vyvolaných administrativních nákladů
v soukromém sektoru232 a jsou doprovázeny charakteristickým znakem v podob
elektronizace velké části služeb státní správy včetn správy finanční. V provozu je tudíž
p ibližn p tadvacet elektronických služeb p ístupných pouhým registrováním, p ičemž
jedna z nich je určena pro oblast finanční správy.233
Tato opatření tudíž nepochybně zjednodušují celý proces plnění daňové povinnosti
a významnou měrou přispívají k redukci administrativních nákladů jak na straně státu,
tak na straně poplatníků a plátců. V případě příjmu ze závislé činnosti234 je totiž povinen
daň odvádět zaměstnavatel (tedy plátce odlišný od poplatníka), obdobně jako v České
republice.235
3.1.2 Předmět daně
P edm t dan v podob p íjmu je vymezen v ustanovení § 2 odst. 3 EStG za pomoci
taxativního výčtu jednotlivých hospodá ských skutečností, na jejichž základ p íjmy
poplatníkovi plynou.236 Jiné p íjmy, které nejsou v tomto výčtu zahrnuty nejsou
Od roku 2007, v n mž byly tyto projekty započaty, do roku 2012 se tak Rakousku poda ilo snížit
administrativní náklady o 25 %. English.bmf.gv.at: Reducing Administrative Costs [online]. Vienna:
Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z WWW:
<https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Reducing-Administrative-Costs.html>.;
Dále viz OECD. OECD Economic Surveys: Austria 2007 [online]. Paris: OECD publishing, 2007
[cit. 2017-06-21]. ISBN 978-92-6403-356-6. Dostupné z WWW: <http://www.keepeek.com/DigitalAsset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-austria-2007_eco_surveys-aut-2007en#.WUmeKMaIv_Q>.; Dále viz RISAK. Martin, E. Labour Law in Austria. Netherlands: Kluwer Law
International, 2010. s. 36. ISBN 978-90-411-3322-9.
232
OECD. Better Regulation in Europe: Austria 2010 [online]. Paris: OECD publishing, 2010 [cit. 201706-21]. ISBN 978-92-6409-477-2. Dostupné z WWW: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/betterregulation-in-europe-austria-2010_9789264094772-en>.
233
Uvedená služba, kterou je možné označit jako „elektronický finanční ú ad“, je dostupná
pod následujícím odkazem. Viz Finanzonline.bmf.gv.at [online]. Wien: Bundesministerium für Finanzen,
2017 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/>.; Dále
viz English.bmf.gv.at: Reducing Administrative Costs [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry
of Finance, 2017 [cit. 2017-06-20]. op. cit. Elektronická služba pro správu sociálního pojišt ní je dostupná
pod následujícím odkazem. Elda.at [online]. Linz, 2017 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW:
<https://www.elda.at/portal27/eldaportal/content?contentid=10007.682452&viewmode=content&portal:c
omponentId=gtnbaf030ff-c0ae-406a-8cc1-2444e3a9fe03>.
234
Viz ustanovení § 2 odst. 3 bod. 4 EStG.
235
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 32.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
236
Viz ustanovení § 2 odst. 3 EStG.
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považovány za p edm t dan , a tudíž dani nepodléhají. Uvedený výčet je pak tvo en
(i) p íjmy ze zem d lství a lesnictví, Ěiiě p íjmy ze samostatné výd lečné činnosti,
(iii) p íjmy z podnikání, Ěivě p íjmy ze závislé činnosti, Ěvě p íjmy z kapitálového
majetku, Ěviě p íjmy z pronájmu a leasingu a Ěviiiě p íjmy ve smyslu § 2ř EStG Ějedná se
nap íklad o kapitálové výnosy ze soukromého majetku, p íjmy za p íležitostné služby
apod.).237 P íjmy uvedené v kategorii Ěiě až Ěiiiě pak bývají souhrnn označovány jako
„p íjmy z podnikání“ či „p íjmy ze zisku“. Zbývající kategorie p íjmů pak bývají
společn označovány jako „p íjmy nepodnikajících osob“.238 Dále právní úprava rozlišuje
„daň z p íjmu“ a „daň ze mzdy“, která tvo í součást prvn jmenované dan .239 Ty se však
liší pouze způsobem výb ru dan . „Daň ze mzdy“ je m síčn odvád na za zam stnance
zam stnavatelem Ětedy plátcem odlišným od poplatníkaě. Naproti tomu „daň z p íjmu“,
stanovená na základ daňového p iznání, je odvád na p ímo poplatníkem. P i stanovení
„dan

z p íjmu“ jsou pak zohledn ny též p íjmy ze závislé činnosti, p ičemž

„daň ze mzdy“ odvedenou zam stnavatelem v průb hu zdaňovacího období lze na konci
tohoto období na „daň z p íjmu“ započíst.240
P edm tem dan

je pak součet všech p íjmů plynoucích poplatníkovi,

které lze pod adit pod jednu z výše uvedených kategorií. P íjem, který však nep evyšuje
11 000 EUR, není zdaňován, resp. je dan n nulovou sazbou dan .241

Viz ustanovení § 2 odst. 3 EStG.; English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment
for Emplyees in 2016. s. 10. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2].
op. cit.
238
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 11.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
239
V anglickém jazyce jsou tyto pojmy označeny jako „wage tax“ a „income tax“. Viz English.bmf.gv.at:
The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 10. [online]. Vienna: Austrian
Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.; English.bmf.gv.at: The Austrian Personal
Income Tax and Corporate Income Tax. s. 10. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017
[cit. 2017-5-19]. op. cit.
240
V p ípad , že poplatníkovi s p íjmy ze závislé činnosti plynou též další p íjmy, které v součtu p evyšují
částku 730 EUR, je takový poplatník povinen podat daňové p iznání. I v p ípad , že poplatníkovi plynou
pouze p íjmy ze závislé činnosti, podává zpravidla daňové p iznání za účelem uplatn ní ady zvýhodn ní.
Viz Kpmg.com: Austria - Income Tax [online]. KPMG International Cooperative, 2017 [cit. 2017-06-21].
Dostupné z WWW: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2011/12/austria-income-tax.html>.;
Dále viz Emglish.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016.
s. 10. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
241
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 11.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
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Vhodné je zmínit, že i Rakousko se potýká s problematikou vztahů zast ené závislé
činnosti, které poplatníci využívají ke své snižování daňové povinnosti a povinností
v oblasti sociálního pojišt ní. P ístup k této problematice se však od české právní úpravy
částečn odlišuje jak v oblasti daňov právní, tak s tím související oblasti pracovn právní.
Rakouské pracovní právo upravuje n které typy smluv, které česká právní úprava nezná
a které stojí na pomezí smluv pracovn právních a smluv obchodn právních. Jedná se
o tzv. Freier Dienstvertrag (an independent service contract) a tzv. Werkvertrag
(a contract for work).242 Pokud osoba vykonává práci na základ t chto smluv vztahuje
se na ni pracovn právní úprava jen částečn či minimáln . Naopak rozsah účasti
v systému sociálního pojišt ní je obdobný jako u b žného pracovn právního vztahu
s výjimkou pojišt ní pro p ípad ztráty zam stnání.243 Pro účely daňové jsou však takové
osoby považovány za osoby, kterým plynou p íjmy ze samostatné činnosti.244
Významnou roli p i rozlišování b žného pracovn právního vztahu zam stnance se
zam stnavatelem a vztahu vzniklého na základ uvedených smluv, pak hraje osobní
a ekonomická závislost zam stnance či osoby vykonávající práce na základ t chto
smluv. Pro právní pom r zam stnance se zam stnavatelem je podstatným kritériem
osobní závislost.245 Zam stnanec pak požívá jak plnou ochranu pracovn právní,
tak ochranu plynoucí na základ systému sociálního pojišt ní. Ekonomická závislost
pak p edstavuje znak, jehož p ítomnost je nezbytná ve vztahu vzniklém na základ

242

Viz Eurofound.europa.eu: Austria: Self-employed workers [online]. Eurofound, 2017 [cit. 2017-06-21].
Dostupné
z
WWW:
<https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparativeinformation/national-contributions/austria/austria-self-employed-workers>.; Dále viz English.bmf.gv.at:
The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 13. [online]. Vienna: Austrian
Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
243
Osoby vykonávající práci na základ tzv. Freier Dienstvertrag jsou účastni systému sociálního pojišt ní
na základ
stejného zákona jako zam stnanci ĚBGBl. Nr. 1Řř/1ř55, Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz, General Social Insurance Actě, nicmén v menším rozsahu. Osoby
vykonávající práci na základ tzv. Werkvertrag jsou účastni na systému sociálního pojšt ní na základ
zákona BGBl. Nr. 516/1978, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (Act on Self-Employed Persons).
Viz Eurofound.europa.eu: Austria: Self-employed workers [online]. Eurofound, 2017 [cit. 2017-06-21].
op. cit.
244
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 11.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
245
Osobní závislostí se rozumí výkon práce zam stnance ve vztahu pod ízenosti k zam stnavateli,
podle pokynů a na náklady zam stnavatele, který současn výkon práce kontroluje. Tato charakteristika
zam stnance není v rakouské právní úprav výslovn vyjád ena, nicmén je dovozována jak teorií,
tak judikaturou. Viz RISAK 2010 op. cit., s. 36.
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uvedených specifických smluv. Ve vztahu zam stnance a zam stnavatele je však tento
znak právn

irelevantní, p estože se u v tšiny t chto vztahů bude vyskytovat.246

Z uvedeného je z ejmé, že úpravou zmiňovaných specifických vztahů se rakouská právní
úprava snaží učinit oblast pracovn právních vztahů flexibiln jší, p ičemž se snaží
respektovat ekonomické požadavky smluvních stran a do jisté míry tak umožňuje
uzavírání právních vztahů, které by v České republice byly označeny za vztahy zast ené
závislé činnosti.
3.1.3 Základ daně
Pravidla pro stanovení základu dan se u výše uvedených skupin p íjmů liší. Základ
dan v p ípad p íjmů z podnikání247 (které zahrnují p íjmy ze zem d lství a lesnictví,
p íjmy ze samostatné výd lečné činnosti, p íjmy z podnikání) se stanoví jako rozdíl
mezi hodnotou aktiv na konci finančního roku stávajícího a hodnotou aktiv na konci
finančního roku p edešlého. Pro stanovení základu dan v p ípad p íjmů z podnikání
pak slouží účetní výkaz zisku a ztráty. Menší podnikatelé nicmén mají možnost stanovit
základ dan jako rozdíl mezi p íjmy a výdaji a nejsou tak nuceni vést účetnictví. U p íjmů
z podnikání Einkommensteuergesetz umožňuje uplatnit výdaje na dosažení, zajišt ní
a udržení p íjmů jak v prokázané výši, tak procentem ze zdanitelných p íjmů
(tedy v podob paušálních výdajů). Paušální výdaje pak činí 12 % z p íjmů z podnikání
obecn či 6 % z p íjmů plynoucích na základ činnosti pedagogické či v decké, p ičemž
maximální částka, kterou lze jako paušální výdaj uplatnit, odpovídá 12 % či 6 %
z 220 000 EUR.
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Tito poplatníci mohou dále uplatnit zvýhodn ní ve vztahu

k reinvestovaným p íjmům.249
V p ípad p íjmů plynoucích z nepodnikatelských činností Ěkteré zahrnují p íjmy
ze závislé činnosti, p íjmy z kapitálového majetku, p íjmy z pronájmu a leasingu a p íjmy

Tamtéž. s. 36.
Jedná se o p íjmy plynoucí na základ činnosti vykonávané vlastním jménem a na vlastní odpov dnost.
Viz Ey.com: Worldwide Personal Tax Guide. s. 75. [online]. Ernst & Young Global Limited, 2015
[cit. 2017-06-21].
Dostupné
z WWW:
<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Worldwide_Personal_Tax_Guide_2015-16/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%20201516.pdf>.
248
BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 88.
249
Tamtéž. s. ŘŘ.; Dále viz ustanovení § 10 EStG.
246

247
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ve smyslu § 29 EStG) je základ stanoven též jako rozdíl mezi p íjmy a výdaji
vynaloženými na dosažení, zajišt ní a udržení p íjmů. I u p íjmů ze závislé činnosti je
tak uplatnitelná ada výdajů souvisejících s touto činností.
Základ dan , který je tvo en součtem výše zmín ných jednotlivých základů, se dále
snižuje o ztráty z p edešlých let250, zvláštní a mimo ádné výdaje a n které další výdaje
jejichž uplatn ní Einkommensteuergesetz umožňuje.251
3.1.4 Položky odčitatelné od základu daně
Einkommensteuergesetz umožňuje uplatnit zvláštní výdaje nap íklad v podob
p ísp vků na soukromé pojišt ní, církevní dan

či darů zákonem specifikovaným

institucím. Tyto dary jsou však odčitatelné pouze do výše 10 % celkových p íjmů
poplatníka.252 Dokonce i poplatníkovi, kterému v daném zdaňovacím období nevzniknou
žádné skutečné zvláštní výdaje, umožňuje Einkommensteuergesetz uplatnit zvláštní
výdaj v paušální výši 60 EUR.253
Zam stnanci mohou dále uplatnit výdaj v paušální výši 132 EUR ročn , bez ohledu
na to, zda poplatníkovi výdaje skutečn vznikly. Pokud jsou však skutečné výdaje
související se závislou činností vyšší než uvedená paušální částka, mohou uplatnit
tyto skutečné výdaje v prokázané výši.254 N kterým skupinám zam stnanců pak zákon
za určitých podmínek umožňuje uplatn ní výdajů v paušální výši namísto výdajů
prokázaných. Další prokázané výdaje však poté nemohou být vedle výdajů paušálních
uplatn ny. T mito daňovými poplatníky jsou nap íklad um lci, hudebníci, televizní
reporté i či noviná i. Relativní výše t chto paušálních výdajů se pohybují v rozmezí
od 5 % do 20 % zdaňovaného p íjmu poplatníka, p ičemž Einkommensteuergesetz

U osob vedoucích účetnictví není uplatn ní daňové ztráty časov omezeno. U osob zdaňujících p íjmy
na základ hotovostního principu, lze daňovou ztrátu uplatnit ve t ech letech následujících po zdaňovacím
období, v n mž vznikla. English.bmf.gv.at: The Austrian Personal Income Tax and Corporate Income Tax.
s. 18. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-19]. op. cit.
251
BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 87.
252
English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 52.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
253
Tamtéž. s. 52.
254
Tamtéž. s. 62.; BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 90.
250
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omezuje jejich využití též stanovením maximálních částek, které lze jako jednotlivé
paušální výdaje uplatnit.255
Poplatníci jsou dále oprávn ni uplatnit odpočet na dopravu, a to výši stanovené
podle dojezdové vzdálenosti. Tento odpočet se pohybuje v rozmezí od 696 do 2 016
EUR. Částka odpočtu je pak vyšší v p ípad , že ve ejná doprava v daném míst není
dostupná, p ípad její využití není rozumné.256
Mezi další odpočty pat í mimo ádné výdaje, kterými mohou být za stanovených
podmínek257 nap íklad výdaje vynaložené na poskytnutí zdravotní péče, školení
či odbornou p ípravu či výdaje související s péčí o d ti. Rozsah, ve kterém mohou být
tyto odpočty uplatn ny, je však omezen, p ičemž limit je stanoven v relativní výši
v rozmezí od 6 % do 12 % zdaňovaného p íjmu.258
Pro daňové účely jsou od základu dan

odčitatelné též částky odvád né

zam stnancem do systému sociálního pojišt ní.259
3.1.5 Sazba daně
Zákonná sazba dan , upravená v ustanovení § 33 odst. 1 EStG260, je progresivn
klouzavou sazbou s rozp tím od 0 % do 55 %261.

English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 74.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.; BOEIJENOSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 90.
256
V tomto p ípad lze uplatnit odpočet v rozmezí od 372 do 3 67 EUR, a to v p ípad že dojezdová
vzdálenost do práce je delší než 2 kilometry. English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax
Assessment for Emplyees in 2016. s. 22, 33. [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017
[cit. 2017-5-2]. op. cit.; BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit.,
s. 90.
257
Musí se jednat o opravdu mimo ádný nezbytný výdaj, který významn ovlivňuje ekonomickou situaci
poplatníka. Tax book advice for tax assessment s. 76; BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van;
SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 90.
258
English.bmf.gv.at: The Austrian Personal Income Tax and Corporate Income Tax. s. 9. [online]. Vienna:
Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-19]. op. cit.
259
BOEIJEN-OSTASZEWSKA, Ola van; SCHELLEKENS. Marnix 2015 op. cit., s. 92.
260
Viz ustanovení § 33 odst. 1 EStG.
261
Sazba ve výši 55 % se uplatní, pokud p íjmy p evyšují 1 mil. EUR, a to pouze v období od roku 2016
od roku 2020. Viz ustanovení § 33 odst. 1 EStG.
255
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Tabulka 3.1.5

Sazba daně
Příjem (EUR)

Sazba daně (%)

Nižší než 11 000

0

11 001 až 1Ř 000

25

1Ř 001 až 31 000

35

31 001 až 60 000

42

60 001 až ř0 000

48

ř0 001 až 1 000 000

50

1 000 001 a vyšší

55

Zdroj: Ustanovení § 33 odst. 1 EStG, vlastní úprava.

3.1.6 Slevy na dani
Rakouská právní úprava zakotvuje adu slev na dani, které může poplatník uplatnit
současn

s položkami odpočitatelnými od základu dan . P ehled slev na dani

zakotvených v Einkommensteuergesetz je uveden v následující tabulce.
Tabulka 3.1.6

Slevy na dani
Výše slevy na dani
(EUR)

Sleva na dani
Sleva na zam stnance

54/ročn

Sleva na dopravu

2ř1/ročn

Sleva na důchodce

až 400/ročn

Zvýšená sleva na důchodce

až 764/ročn

Sleva na dít

5Ř,40/m síčn za každé dít

Sleva na t etí a další dít

20/m síčn

Výživné

29,20 – 5ř,40 m síčn za každé

Samoživitel s jedním dít tem

dít
4ř4/ročn

Rodina s jedním živitelem

4ř4/ročn

Zdroj: English.bmf.gv.at: The 2017 Tax Book – Advice on the Tax Assessment for Emplyees in 2016. s. 20.
[online]. Vienna: Austrian Federal Ministry of Finance, 2017 [cit. 2017-5-2]. op. cit.
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3.1.7 Sociální pojištění
Zam stnanci jsou sociáln pojišt ní podle zákona BGBl. Nr. 189/1955, Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz

(General

Social

Insurance

Act).

Systém

pojišt ní

podle uvedeného zákona zahrnuje jak pojišt ní sociální, tak pojišt ní pro p ípad ztráty
zam stnání. Tato právní úprava se vztahuje též na osoby vykonávající práci na základ
tzv. Freier Dienstvertrag, avšak v menším rozsahu, tedy s výjimkou pojišt ní pro p ípad
ztráty zam stnání. Osoby vykonávající práci na základ tzv. Werkvertrag jsou účastni
v systému sociálního pojišt ní na základ zákona BGBl. Nr. 560/1978, Gewerbliches
Sozialversicherungsgesetz

(Act

on

Self-Employed

Persons)

spolu

s osobami

podnikajícími, a to ve stejném rozsahu jako osoby vykonávající práci na základ
tzv. Freier Dienstvertrag, op t s výjimkou pojišt ní pro p ípad ztráty zam stnání.262
3.1.8 Shrnutí
Na základ provedené analýzy lze dojít k záv ru, že rakouská koncepce dan
z p íjmů fyzických osob v mnoha ohledech odpovídá koncepci dan z p íjmů fyzických
osob v České republice. V pojetí n kterých konstrukčních prvků se však významn
odlišuje. Jejich podoba by p itom mohla být vhodným vzorem pro p ípadnou úpravu
ustanovení českého zákona o daních z p íjmů, jež upravují konstrukční prvky dan , které
se z hlediska efektivnosti právní úpravy jeví jako problematické.
K základu dan p istupuje rakouský Einkommensteuergesetz odlišn k úprav sazeb
paušálních výdajů. Ty jsou výrazn nižší ve srovnání s právní úpravou českou, p ičemž
maximální částka, kterou je možné jako paušální výdaj uplatnit, odpovídá 13 200 EUR
či 26 400 EUR z p íjmů ve výši 220 000 EUR.263 Též základ dan

u p íjmů

z nepodnikatelských činností Ětedy i u p íjmů ze závislé činnosti) je konstruován
jako rozdíl mezi p íjmy a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajišt ní a udržení.
I zam stnanci tak mohou uplatnit adu výdajů souvisejících se závislou činností.
Ve srovnání s českou právní úpravou je širší též úprava položek snižujících základ dan ,
které

mohou

uplatnit

jak

poplatníci

262

s p íjmy

z podnikání,

tak

poplatníci

Viz Eurofound.europa.eu: Austria: Self-employed workers [online]. Eurofound, 2017 [cit. 2017-06-21].
op. cit.
263
Maximální možná částka paušálních výdajů tak odpovídá p ibližn 350 000 Kč či 700 000 Kč z p íjmů
ve výši 5 720 000 Kč.
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s nepodnikatelskými p íjmy. Mezi n pat í nap íklad odčitatelná položka na dopravu
či pojistné odvád né zam stnancem do systému sociálního pojišt ní, které v současné
dob podle českého zákona o daních z p íjmů jako odčitatelnou položkou uplatnit nelze,
čímž se koncepce základu dan odchyluje od disponibilního p íjmu.
Liší se též okruh slev na dani, které poplatník může uplatnit i vedle položek
snižujících základ dan . Zákonná sazba dan je konstruována jako progresivn klouzavá,
tedy obdobn jako sazba, která byla v českém zákon o daních z p íjmů upravená
do konce roku 2007.
Významná je z hlediska efektivnosti právní úpravy též oblast administrativních
nákladů. Rakouské republice se b hem n kolika posledních let poda ilo významným
způsobem snížit p ímé administrativní náklady v důsledku elektronizace velké části
služeb státní správy včetn

správy finanční, což nepochybn

m lo pozitivní vliv

i na oblast nákladů soukromého sektoru. Tyto nep ímé náklady p itom v České republice
dosahují vysokých hodnot a negativn působí na efektivnost zdan ní p íjmů fyzických
osob.
Zajímavý je též p ístup k problematice švarcsystému, s jehož výskytem se lze setkat
i v Rakouské republice. Právní úprava se v tomto ohledu liší jak z daňov právního,
tak pracovn právního hlediska, když zakotvuje dva specifické typy smluv nacházejících
se na pomezí smluv pracovn právních a obchodn právních. Právní vztahy vznikající
na základ t chto smluv jsou pak z hlediska sociálního pojišt ní považovány za pom ry
pracovn právní, z hlediska daňového jsou však považovány za pom ry, p i nichž dochází
k výkonu činnosti, z níž plynou p íjmy z podnikání. Právní úpravou t chto smluvních
typů tak rakouský právní ád do jisté míry umožňuje uzavírat vztahy, které bychom
na základ českých právních p edpisů a judikatury označili za vztahy zast ené závislé
činnosti.
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3.2 Analýza právní úpravy zdanění příjmů ze samostatné činnosti
Slovenské republiky
Systém

zdaňování

p íjmů

ve

Slovenské

republice,

upravený

zákonem

č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (dále jen „slovenský
zákon o dani z p íjmů“ či „SZDP“ě264, prošel v posledních letech n kolika zásadními
zm nami. Počínaje rokem 2004 byla uvedeným zákonem, který p edstavoval zcela novou
právní úpravu zdaňování p íjmů265, zakotvena podoba zdaňování p íjmů, jež se svými
znaky ve značné mí e p iblížila konceptu rovné dan .266 Spolu s nahrazením zákonné
progresivní sazby dan sazbou lineární ve výši 1ř %, jež se uplatnila p i výpočtu dan
z p íjmů jak fyzických, tak právnických osob, byl celkov zjednodušen způsob zdaňování
p íjmů. Došlo ke zúžení širokého okruhu osvobozených p íjmů a k odstran ní ady
dalších výjimek. Dále byl zrušen institutu dan stanovené paušální částkou i zvláštní
sazba dan z p íjmů, uplatňovaná pro výb r dan srážkou a uplatňování srážkové dan
bylo omezeno.267,268 Nicmén počátkem roku 2013 byla zákonná lineární sazba dan
u dan

z p íjmů fyzických osob zrušena a op t nahrazena progresivn

klouzavou

sazbou.269 Počet jednotlivých pásem progresivní sazby se však oproti úprav platné
p ed rokem 2004 snížil z původních p ti na dv pásma.270,271

Zákon č. 5ř5/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.
Slovenský zákon o dani z p íjmů nahradil do té doby platný zákon č. 366/1řřř Z. z., o daniach
z prijmov, v znení neskorších predpisov.
266
Blíže k rovné dani viz s. 46 této práce a dále viz ČIŽÍK, Vojt ch 200Ř op. cit.
267
BALKO, Ladislav; BABČÁK, Vladimír a kol. Finančné právo. 2. vydání. Bratislava: Bratislavská
vysoká škola práva, 200ř. s. 265. ISBN ř7Ř-80-89447-02-2.
268
Na rozdíl od České republiky, kde byla v zákon o daních z p íjmů zakotvena pouze jednotná lineární
sazba dan z p íjmů fyzických osob bez dalších navazujících úprav, lze slovenský systém zdan ní p íjmů
mezi lety 2004 až 2012 označit za systém rovné dan .
269
Viz zákon č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5ř5/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 5Ř0/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. ř5/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
264

265

P ed rokem 2004 byla progresivní sazba rozčlen na do p ti pásem. Viz ustanovení § 15 SZDP.
Jednotná lineární sazba se však nadále uplatní pro výpočet dan z p íjmů z kapitálového majetku
a pro výpočet dan z p íjmů právnických osob. Vedle uvedeného SZDP upravuje též další sazby
pro výpočet dan ze zákonem stanovených samostatných základů dan . Viz ustanovení § 15 SZDP.
270

271
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Od české právní úpravy se liší též člen ní slovenského zákona o dani z p íjmů
a uspo ádání právní úpravy n kterých daňov právních institutů. Daň z p íjmů fyzických
osob i daň z p íjmů právnických osob jsou upraveny v samostatných částech zákona,
které však obsahují pouze úpravu p edm tu dan , základu dan a osvobození od dan .272
Subjekt dan je vymezen v části první SZDP, jež p edstavuje právní úpravu společnou
jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a vedle subjektu dan vymezuje adu dalších
základních pojmů pro pot eby aplikace jednotlivých ustanovení slovenského zákona
o dani z p íjmů.273 Sazba dan je pak upravena v rámci části čtvrté SZDP, tedy jako jedno
ze společných ustanovení, která se též uplatní jak p i zdan ní p íjmů fyzických
tak právnických osob.274,275
3.2.1 Subjekt daně
Slovenský zákon o dani z p íjmů vymezuje subjekt dan v první části SZDP
a označuje jej pojmem daňovník.276 Daňovníkem je fyzická nebo právnická osoba,
p ičemž slovenský zákon o dani z p íjmů rozlišuje mezi daňovníkem s neomezenou
daňovou povinností a s omezenou daňovou povinností.277,278 Tato úprava odpovídá
člen ní poplatníků na daňové rezidenty a nerezidenty podle českého zákona o daních
z p íjmů.279 Ani slovenská právní úprava v současné dob nezná institut společného
zdan ní a jednotku zdan ní tak p edstavuje každá fyzická osoba zvlášť. Obdobn
Viz druhá a t etí část SZDP.
Mezi t mito pojmy společnými pro fyzické i právnické osoby vymezuje SZPD nap íklad p edm t dan ,
základ dan , daňové výdaje, daňovou ztrátu, zdaňovací období či pojem zdanitelný p íjem. Pojem
zdanitelný p íjem, který česká právní úprava nezná, označuje p íjem, který je p edm tem dan , ale není
osvobozen podle slovenského zákona o dani z p íjmů ani podle mezinárodní smlouvy.
Viz § 2 a § 2 písm. h) SZDP.
274
Viz čtvrtá část SZPD, konkrétn ustanovení § 15 SZDP.
275
SIDAK, Mykola; DURAČINSKÁ, Mária a kol. Finančné právo. 2. vydání. Bratislava: C.H. Beck, 2014.
s. 203. ISBN 978-80-89603-22-0.
276
Pojmem „poplatník“ slovenská právní úprava označuje subjekt poplatku. Viz BALKO, Ladislav;
BABČÁK, Vladimír a kol. 2009 op. cit., s. 190. Auto i této publikace navíc pojem subjekt v oblasti
daňov právní chápou v širším smyslu, když jej d lí na subjekt povinný, který je povinen platit daň,
a na subjekt oprávn ný, kterým je p edevším stát. I v této části práce však bude nadále s pojmem subjekt
dan pracováno jako s pojmem označujícím poplatníka dan , resp. daňovníka. Viz s. 15 této práce a dále
viz poznámku pod čarou č. 25.
277
Viz ustanovení § 2 písm. a), d) a e) SZDP.
278
V základních ustanovení slovenský zákon o dani z p íjmů dále vymezuje daňovníka členského státu EU
a daňovníka nesmluvního státu. Viz ustanovení § 2 písm. tě a xě SZDP.
279
Viz ustanovení § 2 zákona o daních z p íjmů.
272

273

61

jako v české právní úprav je daňovníkem dan z p íjmů fyzických osob též společník
ve ejné obchodní společnosti a komplementá komanditní společnosti, jejichž p íjmy
jsou považovány za p íjmy z podnikání podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) SZDP,
a tudíž za p edm t dan z p íjmů fyzických osob.280
Pokud se jedná o administrativní náklady, pak p ímé administrativní náklady
podle již zmiňované statistiky OECD, p edstavovaly v roce 2013 ve Slovenské republice
1,43 % daňového výnosu. Jejich relativní výše se tak pohybovala na p ibližn stejné
úrovni jako v České republice.281 V p ípad

vyvolaných administrativních nákladů

lze p edpokládat, že se jejich relativní výše nebude významným způsobem lišit od výše
vyvolaných nákladů nam ených v České republice282, a to vzhledem k obdobné právní
úprav správy dan z p íjmů fyzických osob283, včetn osoby plátce, která je povinna
od daňovníka daň srazit či vybrat a následn odvést správci dan .284
3.2.2 Předmět daně
Slovenský zákon o dani z p íjmů vymezuje v základních ustanoveních též p edm t
dan , kterým je p íjem Ěvýnosě z činnosti daňovníka a z nakládání s majetkem daňovníka.
P íjmem se pak rozumí pen žní pln ní i pln ní nepen žní, a to dosažené i sm nou.285
Vedle pojmu p íjem pak slovenský zákon o dani z p íjmů vymezuje pojem „zdanitelný
p íjem“, jímž označuje p íjem, který tvo í základ dan

a není tedy osvobozen

podle slovenského zákona o dani z p íjmů ani podle mezinárodní smlouvy.286
Dále uvedený zákon rozlišuje mezi p edm tem dan daňovníka s neomezenou daňovou
povinností, u nehož jsou zdaňovány celosv tové p íjmy, a p edm tem dan daňovníka

280

Viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a f) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) SZDP.
Podle uvedené statistky tvo ily p ímé administrativní náklady v roce 2013 v České republice 1, 31 %
daňového výnosu. Viz str. 15 této práce a dále viz OECD. Tax Administration 2015: Comparative
Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. s. 181. [online]. Paris: OECD
publishing, 2015. [cit. 2017-06-21]. ISBN 978-92-6423-234-1.
282
Blíže viz str. 15 a 16 této práce.
283
Viz pátá část SZDP a dále viz zákon č. 563/200ř Z. z., o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
284
Viz ustanovení § 2 písm. v) SZDP.
285
Viz ustanovení § 2 písm. b) a c) SZDP.
286
Viz ustanovení § 2 písm. h) SZDP.
281
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s omezenou daňovou povinností, u n hož jsou zdaňovány pouze p íjmy plynoucí
ze zdrojů na území Slovenské republiky.287
P edm t dan z p íjmů fyzických osob je pak dále člen n ve druhé části SZDP
Ějež upravuje daň z p íjmů fyzických osob) dle charakteristik jednotlivých hospodá ských
skutečností, které p edstavují důvod uložení daňové povinnosti.288 Důvod člen ní
p edm tu dan podle jednotlivých druhů p íjmů je pak obdobný jako v české právní
úprav . Jedná o nezbytnost zohlednit specifika jednotlivých skupin p íjmů p i stanovení
základu dan a p i jejich výb ru. P edm t dan z p íjmů pak tvo í Ěiě p íjmy ze závislé
činnosti, Ěiiě p íjmy z podnikání, z jiné samostatné výd lečné činnosti, z pronájmu
a z použití díla a um leckého výkonu, Ěiiiě p íjmy z kapitálového majetku a (iv) ostatní
p íjmy. Počet t chto skupin je tedy o jednu menší než v českém zákon o daních z p íjmů,
vzhledem k tomu, že slovenský zákon o dani z p íjmů adí p íjmy z pronájmu do jedné
skupiny s p íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd lečné činnosti.289
Dále slovenský zákon o dani z p íjmů za pomoci institutu vyn tí z p edm tu dan
vymezuje, které právní skutečnosti za p íjem nepovažuje a stanovuje, které p íjmy jsou
od dan osvobozené.290
Výčet hospodá ských skutečností, které slovenský zákon o dani z p íjmů považuje
za p íjem z podnikání, z jiné samostatné výd lečné činnosti, z pronájmu a z použití díla
a um leckého výkonu nalezneme v ustanovení § 6 SZDP. Právní úprava p íjmů
uvedených v ustanovení § 6 odst. 1 SZDP se shoduje s právní úpravou obsaženou
v ustanovení § 7 odst. 1 ZDP. Mezi p íjmy z podnikání tedy slovenský zákon o dani
z p íjmů adí (i) p íjmy ze zem d lské výroby, lesního a vodního hospodá ství, Ěiiě p íjmy
ze živnosti, Ěiiiě p íjmy z podnikání vykonávaného podle zvláštních právních p edpisů,

287

Viz ustanovení § 2 písm. f) a g) SZDP.
Viz ustanovení § 3 odst. 1 a § 6, § 7 a § 8 SZDP.
289
V zákon o daních z p íjmů tvo í p íjmy z nájmu samostatnou skupinu. Viz ustanovení § 3 a § 9 zákona
o daních z p íjmů.
290
V p ípad osvobozených p íjmů se jedná zejména o p íjmy, které vyjad ují vlastnický vztah daňovníka
k nemovité v ci nebo movité v ci nebo majetkovým právům. Dále se jedná o p íjmy vyjad ující sociální
aspekty na stran daňovníka, p íjmy, u kterých je osvobození založené na zásad dodržování MS a dále
o p íjmy vyjad ující aktivní vztah daňovníka k různým sout žím a hrám a p íjmy ekologického charakteru.
Viz BABČÁK, Vladimír. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: Miroslav Mračko, EPOS, 2015. s. 2ř7.
ISBN 978-80-562-0091-9.
288
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pokud se nejedná o p íjmy z p edchozí dvou skupin, a Ěivě p íjmy společníků ve ejné
obchodní společnosti a komplementá ů komanditní společnosti.291 P íjmy z jiné
samostatné výd lečné činnosti, pokud se nejedná o p íjmy z činnosti závislé292,
podle ustanovení § 6 odst. 2 SZDP tvo í Ěiě p íjmy z vytvo ení díla a z podání um leckého
výkonu, z vydání, rozmnožování a rozši ování literárních d l a jiných d l na vlastní
náklady a z vytvo ení nebo zhotovení jiného p edm tu duševního vlastnictví a z použití
jiného p edm tu duševního vlastnictví nebo z postoupení práv k p edm tu duševního
vlastnictví, Ěiiě p íjmy znalců a tlumočníků, Ěiiiě p íjmy z činností zprost edkovatelů
podle zvláštních právních p edpisů, které nejsou živností a Ěivě p íjmy z činnosti
sportovce nebo sportovního odborníka podle zákona č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene
a dopln ní niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Ědále jen „zákon o športe“ě,
293

včetn p íjmů plynoucích na základ smlouvy o sponzorství ve sportu.294,295
P ijetím zákona o športe, jehož účelem bylo mimo jiné právn upravit vztahy

v oblasti sportu způsobem, který zohlední jejich specifika, došlo též k novelizaci
slovenského zákona o dani z p íjmů.296 Ten se v současné dob

prost ednictvím

ustanovení § 6 odst. 2 písm. eě SZDP výslovn vyjad uje ke zdaňování profesionálních
sportovců, jejichž p íjmy jsou zdaňovány jako p íjmy z jiné samostatné výd lečné
činnosti, pokud sportovec vykonává sport jako samostatnou výd lečnou činnost.297
Vykonává-li však sportovec sport na základ
291

pracovn právního nebo obdobného

Viz ustanovení § 6 odst. 1 SZDP.
Z uvedeného je patrné, že i slovenský zákon o dani z p íjmů konstruuje část p edm tu dan upravenou
v ustanovení § 6 SZDP jako dopln k p íjmů ze závislé činnosti upravených v ustanovení § 5 SZDP.
K jejich vymezení tedy p istupuje obdobn jako ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP.
293
Zákon č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
294
Viz ustanovení § 6 odst. 2 SZDP.
295
P íjmy uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 a 2 SZDP jsou pak dále specifikovány ustanoveními
§ 6 odst. 3, 4 a 5 SZDP.
296
Viz obecnou část důvodové zprávy k zákonu č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene a dopln ní niektorých
zákonov. Dostupná z WWW: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=418164>.
297
Pokud se jedná o postavení profesionálního sportovce jako osoby samostatn výd lečn činné
podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. cě zákona o športe, vytvá í zákon o športe právní rámec p edevším
pro úpravu činnosti profesionálních sportovců v individuálních sportech. Jedná se p edevším o situace,
kdy je sportovní činnosti vykonávána vlastním jménem, na vlastní odpov dnost a náklady a v čase
podle uvážení sportovce. Viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene
a dopln ní niektorých zákonov. Dostupná z WWW: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.
aspx?DocID=418165>.
292
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pracovního vztahu či na základ

smlouvy o profesionálním vykonávání sportu,

za podmínky, že jeho činnost naplňuje znaky závislé práce, jsou jeho p íjmy zdaňovány
podle ustanovení § 5 SZDP, tedy jako p íjmy ze závislé činnosti.298 Úprava smlouvy
o profesionálním vykonávání sportu pak podle důvodové zprávy k zákonu o športe cílí
na vztahy mezi sportovci a sportovními organizacemi (kluby), které nesou znaky závislé
práce299, tedy zejména na oblast kolektivních sportů. Kritérium závislé práce
(tedy kritérium vymezené v oblasti pracovního práva)300 se tudíž stalo právn
významným též pro posouzení postavení sportovce z hlediska daňov právního.
Tato právní úprava výslovn
na základ

se vyjad ující ke zdaňování p íjmů plynoucích

výkonu sportovní činnosti nabyla účinnosti počátkem roku 2016.301

Do té doby

se

ke

statusu

profesionálních

sportovců

vyjad oval

pouze zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov302, který
ve svém ustanovení § 3 odst. 2 stanovil, že pracovn právní vztahy profesionálních
sportovců se ídí tímto zákonem, pokud zvláštní p edpis nestanoví jinak. I nadále
však byly se sportovci v oblasti kolektivních sportů zpravidla uzavírány jiné
než pracovn právní smlouvy.303
V právním
problematiky

ádu České republiky obdobou výslovnou právní úpravu dané
nenalezneme.

Postavení

298

profesionálních

sportovců

z hlediska

Viz ustanovení § 5 odst. 1 písm. m) SZDP.
V tomto p ípad pracuje zákon o športe, který upravuje smlouvu o profesionálním vykonávání sportu,
s kritériem „závislé práce“, které je vymezeno v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonníku
práce v znení neskorších predpisov. Pokud tedy sportovec vykonává pro sportovní organizaci (klub)
činnost, která nese znaky závislé práce, je nezbytné pro výkon této činnosti uzav ít smlouvu
o profesionálním vykonávání sportu. Důvodová zpráva k zákonu o športe pak uvádí, že podstatným
je skutečný charakter a skutečný výkon sportovní činnosti a její vlastnosti a je právn irelevantní,
jak je konkrétní právní pom r pojmenován. Viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 440/2015 Z. z.,
o športe a o zmene a dopln ní niektorých zákonov. op. cit.
300
Viz ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonníku práce, v zn ní neskorších predpisov.
301
Viz ustanovení čl. XVI zákona o športe.
302
Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
303
Viz VYBÍRAL, Roman 2012 op. cit., 23.; Dále viz DOLOBÁČ, Marcel. Právne postavenie športovca
Ěprofesionálny športovec – zamestnanec či samostatne zárobkovo činná osoba?ě. In: Ucps.sk [online].
Bratislava: UčPS, 2012 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.ucps.sk/Pravne
_postavenie_sportovca>.
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daňov právního však p edstavuje spornou a často diskutovanou otázku.304 V České
republice se problematikou činnosti profesionálních sportovců v oblasti kolektivních
sportů zabýval Nejvyšší správní soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 29. 11. 2011
sp. zn. 2 Afs 16/2011305, v n mž se p iklonil k záv ru, podle kterého „povaha hráčské
činnosti pro sportovní klub její smluvní zakotvení formou samostatné výdělečné činnosti
rozhodně nevylučuje“ a tudíž je možné tuto činnosti i z daňov právního hlediska
považovat za činnost, na jejímž základ

plynou poplatníkovi p íjmy zdaňované

podle ustanovení § 7 ZDP jako p íjmy ze samostatné činnosti. K tomuto záv ru se
p iklonil i p estože v rozhodnutí uvádí, že „z obsahu hráčské smlouvy […] je zřejmé,
že se činnost sportovce pojmovému vymezení závislé činnosti […] velmi blíží“ vzáp tí
však dodal, že tato činnost nedosahuje intenzity závislé činnosti.306 Uvedeným
rozhodnutím tak Nejvyšší správní soudu ČR v oblasti profesionálního kolektivního
sportu akceptoval možnost existence vztahů zast ené závislé činnosti.307
Nezbytné je na tomto míst zmínit též problematiku vztahů zast ené závislé činnosti
v podmínkách slovenského daňového systému obecn , jelikož v této oblasti vzniká
obdobná

situace

jako

v

České

republice.

P íčinou

je

zn ní

ustanovení

§ 5 odst. 1 písm. a) SZDP, které odpovídá zn ní ustanovení § 6 odst. 1 písm. a)
bod 1. ZDP a které tak za p íjmy ze závislé činnosti považuje p íjmy plynoucí na základ
vztahu, který je obdobný pracovn právnímu vztahu, p ípadn služebnímu pom ru,
členskému pom ru či pom ru státního zam stnance a v n mž je daňovník p i výkonu
práce pro plátce p íjmu povinen dodržovat pokyny nebo p íkazy plátce p íjmu. K uvedené

Viz VYBÍRAL, Roman 2012 op. cit.; Dále viz BURDA, Zden k. Zdaňování p íjmů sportovců. Práce
a mzda. 2013, č. 3. ISSN 0032-6208.; HAJDUŠEK, Tomáč. Zdaňování p íjmů profesionálních sportovců
v oblasti kolektivních sportů. Status quo nebo čekání na zm nu? In: Ucetni-portal.cz [online]. Bohuňovice:
OSWALD, 2015 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z: <http://www.ucetni-portal.cz/zdanovani-prijmuprofesionalnich-sportovcu-v-oblasti-kolektivnich-sportu-status-quo-nebo-cekani-na-zmenu-747-c.html>.
305
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2ř. 11. 2011 sp. zn. 2 Afs 16/2011.
306
Vhodné je též uvést, že se v citovaném rozhodnutí Nejvyšší správní soud ČR dostatečn nevypo ádal se
vztahem pojmů „závislá práce“ a „závislá činnosti“. Není tudíž zcela z ejmé, zda v p ípad práv citované
v ty nem l Nejvyšší správní soud ČR na mysli intenzitu „závislé práce“, a to i vzhledem k tomu,
že v bezprost edn navazujícím textu rozhodnutí argumentuje za pomoci znaků závislé práce, p ičemž se
odkazuje na instituty a aplikaci zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Viz bod 2Ř. Rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2ř. 11. 2011 sp. zn. 2 Afs 16/2011.; Dále viz Viz VYBÍRAL,
Roman 2012 op. cit., s. 43 až 45.
307
Blíže viz VYBÍRAL, Roman 2012 op. cit.
304
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problematice se proto ve své judikatu e vyjád il též Najvyšší súd Slovenskej republiky.
V rozhodnutí ze dne 23. 4. 2009 sp. zn. 3 Sžf 80/2008308, v n mž posuzoval právní pom r
společnosti s ručením omezeným a jejího jednatele, kladl důraz p edevším na projevenou
vůli smluvních stran. Základní rozdíl mezi závislou a podnikatelskou činností je podle
n j nezbytné odvozovat od skutečnosti, zda smluvní strany mezi sebou cht ly uzav ít
obchodn právní či pracovn právní vztah. Rozdíl tak nespat uje v obsahu (tedy existenci
pokynůě ale v subjektech právního pom ru a jimi projevené vůli. P itom poukazuje
na ustanovení § 3 odst. 2, druhou v tu zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení
neskorších predpisov, „poďa ktorého závislou prácou nie je podnikanie alebo iná
zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom
obchodnoprávnom vzťahu poďa osobitných predpisov.“ V uvedeném rozhodnutí
odkazuje též na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 31. 8. 2004 sp. zn. II ÚS 69/03309,
v n mž se Ústavní soud ČR zabýval povahou účetní činnosti vykonávané na základ
mandátní smlouvy, která byla orgány finanční správy pro daňové účely posouzena
jako činnost závislá podle ustanovení § 6 ZDP. Ústavní soud ČR pak došel k záv ru,
že v daném p ípad bylo zasaženo do práva na smluvní volnost, které vyplývá ze zn ní
ustanovení

čl.

2

odst.

3

usnesení

p edsednictva

České

národní

rady

ze dne 16. prosince 1řř2 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního po ádku České republiky, ve zn ní pozd jších p edpisů310, resp. z ustanovení
čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní pozd jších
p edpisů311. Najvyšší súd Slovenskej republiky pak v dalším ze svých rozhodnutí
posuzoval na základ

výše uvedených kritérií též charakter činnosti vykonávané

živnostníky na základ smluv o dílo.312

Rozhodnutí Najvyššího súdu Slovenskej republiky ze dne 23. 4. 200ř sp. zn. 3 Sžf Ř0/200Ř.
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 31. Ř. 2004 sp. zn. II ÚS 6ř/03.
310
Viz ustanovení čl. 2 odst. 3 usnesení p edsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1řř2
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního po ádku České republiky, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
311
Viz ustanovení čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní pozd jších
p edpisů.
312
Rozhodnutí Najvyššího súdu Slovenskej republiky ze dne 23. 2. 2010 sp. zn. 5 Sžf 36/200ř.
308
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Z uvedeného je z ejmé, že slovenská judikatura, i p estože se jedná o oblast
daňov právní Ěa tedy o oblast ve ejného právaě,313 považuje za zásadní kritérium
pro posouzení konkrétního právního vztahu smluví volnost a respektuje projevenou vůli
smluvních stran314, čímž nepochybn p ipouští možnost vzniku právních vztahů v České
republice označovaných jako švarcsystém.
3.2.3 Základ daně
Základ dan vymezuje slovenský zákon o dani z p íjmů obdobn jako česká právní
úprava. Základem dan se tedy rozumí rozdíl, o který zdanitelné p íjmy p evyšují daňové
výdaje315 p i respektování v cné a časové souvislosti zdanitelných p íjmů a daňových
výdajů v p íslušném zdaňovacím období.316 Základ dan pak tvo í součet dílčích základů
dan , které se zjišťují podle pravidel stanovených pro jednotlivé skupiny p íjmů317,
p ičemž dílčí základy dan z p íjmů ze závislé činnosti a z p íjmů z podnikání a jiné
samostatné výd lečné činnosti se snižují o nezdanitelné části základu dan .318
P i stanovení dílčího základu dan u p íjmů z podnikání a jiné samostatné výd lečné
činnosti, z pronájmu a z použití díla a um leckého výkonu se postupuje podle části čtvrté
SZDP, tedy podle společných ustanovení pro fyzické i právnické osoby.319 Tento dílčí
základ pak tvo í částka, o kterou p íjmy podle ustanovení § 6 SZDP p evyšují výdaje
vynaložené na jejich dosažení, zajišt ní a udržení, tedy daňové výdaje. Pokud se jedná
o uplatn ní daňových výdajů, může daňovník postupovat dvojím způsobem, a to uplatnit
skutečné výdaje v prokázané výši na základ p edložených dokladů o jejich zaplacení
či uplatnit výdaje v zákonem stanovené paušální částce. Tyto postupy p itom není možné

Jedná se tedy o oblast ve ejného práva.
Vůli smluvních stran považoval za významné kritérium pro posouzení charakteru dotčených činností
v n kterých svých rozhodnutích též Nejvyšší správní soud ČR. Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
ČR ze dne 15. 1. 200ř sp. zn. 7 Afs 72/200Ř a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne Ř. ř. 2011
sp. zn. 1 Afs 53/2011.
315
Daňové výdaje zákon vymezuje též jako jeden ze základních pojmů v ustanovení § 2 písm. i) SZDP.
316
Viz ustanovení § 2 písm. j) SZDP.
317
Viz ustanovení § 4 odst. 1 SZDP.
318
Viz ustanovení § 4 odst. 1 písm. aě SZDP. Blíže k nezdanitelným částem základu dan viz dále
tuto kapitolu.
319
Viz ustanovení § 6 odst. 6 SZDP.
313

314
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kombinovat.320 Pokud jsou uplatňovány výdaje prokázané, závisí způsob výpočtu základu
dan na tom, zda je vedena daňová evidence321 či účetnictví, p ičemž účetnictví může být
vedeno buď podvojné nebo jednoduché. V p ípad podvojného účetnictví bude základ
dan zjišťován na základ akruálního principu v p ípad jednoduchého účetnictví bude
zjišťován na základ principu hotovostního322, stejn jako v p ípad vedení daňové
evidence. Vznik daňové ztráty slovenský zákon o dani z p íjmů p ipouští, pokud se jedná
o p íjmy z podnikání nebo jiné samostatné výd lečné činnosti. Daňovou ztrátu pak lze
odečíst od dílčího základu dan stanoveného z t chto p íjmů, a to rovnom rn po dobu
čty po sob následujících zdaňovacích období.323 Jako daňový výdaj, na rozdíl od české
právní úpravy, umožňuje slovenský zákon o dani z p íjmů uplatnit též pojistné
a p ísp vky hrazené daňovníkem, kterému plynou p íjmy uvedené v ustanovení
§ 6 odst. 1 a 2 SZDP.324 O pojistné a p ísp vky, které je povinen daňovník platit,
se snižuje též dílčí základ dan z p íjmů ze závislé činnosti.325
Pokud se jedná o paušální výdaje, dává slovenský zákon o dani z p íjmů možnost
jejich uplatn ní pouze daňovníkovi, který není plátcem dan z p idané hodnoty.326
Výše paušálních výdajů se s účinností od 1. 1. 2017 zvýšila ze 40 % na 60 % z úhrnu
p íjmů uvedených v ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 SZDP.327 Současn se zvýšením relativní
výše paušálních výdajů došlo též ke zvýšení maximální částky, kterou je možné uplatnit
jako paušální výdaj, z původních 5040 EUR na 20 000 EUR328 za zdaňovací období.
BABČÁK, Vladimír 2015 op. cit., s. 313.
Viz ustanovení § 6 odst. 11 SZDP.
322
Viz ustanovení § 17 odst. 1 SZDP.; SIDAK, Mykola; DURAČINSKÁ, Mária a kol. 2014. op. cit., s. 217.
323
A to počínaje zdaňovacím obdobím následujícím po období, v n mž daňová ztráta vznikla.
Viz ustanovení § 30 SZDP.
324
Viz ustanovení § 19 odst. 3 písm. i) SZDP.
325
Viz ustanovení § 5 odst. 8 SZDP.
326
Viz ustanovení § 6 odst. 10 SZDP. Zdanitelné osob
podle ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, vzniká
registrační povinnosti, pokud její obrat za 12 p edcházejících a po sob následujících kalendá ních m síců
p esáhne 4ř 7ř0 EUR. Plátcem dan se pak zdanitelná osoba stává dnem uvedeným v osv dčení
o registraci, které jí po registraci vydá daňový ú ad spolu s p id lením identifikačního čísla pro daň.
Viz ustanovení § 4 odst. 1 a 3 uvedeného zákona.
327
S účinností od roku 2013 byla zrušena možnost uplatn ní paušálních výdajů u p íjmů z pronájmu
nemovitých v cí uvedených v ustanovení § 6 odst. 3 SZDP.
328
Uvedená částka 20 000 EUR odpovídá p ibližn 520 000 Kč. Tato absolutní výše paušálních výdajů
pak odpovídá p íjmům ve výši necelých 33 333 EUR Ětedy p ibližn Ř66 666 Kčě.
320

321
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Současn byl zrušen m síční limit ve výšce 420 EUR. Po dobu uplatňování výdajů tímto
způsobem je daňovník povinen vést evidenci o p íjmech, zásobách a pohledávkách.329
V paušálních výdajích jsou zahrnuty všechny výdaje daňovníka s výjimkou zaplaceného
pojistného a p ísp vků, které je daňovník povinen platit v souvislosti s dosahováním
p íjmů uvedených v ustanovení § 6 odst. 1 a 2 SZDP. Toto pojistné a p ísp vky pak může
daňovník uplatnit jako výdaj v prokázané výši.330,331
P ed výpočtem dan se od základu dan dále odpočítávají zákonem stanovené
pen žité částky, které slovenský zákon o dani z p íjmů označuje jako nezdanitelné části
základu dan .332 T mi jsou nezdanitelná část základu dan na daňovníka, na manželku
Ěmanželaě, jejichž výše je navázána na výši platného životního minima333,
a dále p ísp vky na doplňkové důchodové spo ení a do 31. 12. 2016 byla nezdanitelnou
částí též částka dobrovolných p ísp vků na starobní důchodové spo ení. Nezdanitelná
část základu dan na vyživované dít byla nahrazena institutem daňového bonusu, kterým
se snižuje daňová povinnost daňovníka334 a který odpovídá institutu daňového
zvýhodn ní upravenému v ustanovení § 35c českého zákona o daních z p íjmů.
3.2.4 Sazba daně
S účinností od 1. 1. 2013 byla zrušena konstrukce zákonné sazby dan u dan
z p íjmů fyzických osob jakožto sazby lineární a byla nahrazena sazbou progresivn
klouzavou.335 Výjimku p edstavují p íjmy plynoucí z kapitálového majetku, u kterých se
nadále uplatní lineární sazba dan .336 Progresivní sazba san je diferencována do svou
pásem v závislosti na velikosti základu dan , p ičemž hranici tvo í 176,8násobek
329

Viz ustanovení § 6 odst. 11 SZDP.
Viz ustanovení § 6 odst. 10 SZDP.
331
BABČÁK, Vladimír 2015 op. cit., s. 313.; BALKO, Ladislav; BABČÁK, Vladimír a kol. 200ř op. cit.,
s. 278
332
Viz stanovení § 11 SZDP.
333
Výši životního minima fyzické osoby upravuje ustanovení § 2 písm. aě zákona č. 601/2003 Z. z.
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
334
Viz ustanovení § 33 SZDP.
335
Viz zákon č. 3ř5/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5ř5/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 5Ř0/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. ř5/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
336
Viz ustanovení § 15 písm. a) bod 2. SZDP.
330
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platného životního minima.337 Pokud je základ dan nižší než uvedená částka uplatní se
pro výpočet dan sazba ve výši 1ř %, pokud tuto hranici p esáhne uplatní se sazba
ve výši 25 % na tu část základu dan , která uvedenou hranici p esahuje.338 Slovenský
zákon o dani z p íjmů upravuje též zvláštní sazbu dan , která se uplatní na p íjmy
vybraných ústavních činitelů vedle výše zmín né sazby upravené v ustanovení
§ 15 SZDP a pro níž slovenský zákon o dani z p íjmů používá označení „zvláštní daň“.
T mito ústavními činiteli jsou prezident Slovenské republiky, poslanci Národní rady
Slovenské republiky, členové vlády a p edseda a místop edseda Nejvyššího kontrolního
ú adu Slovenské republiky. Tato zvláštní daň je pak vypočítána za pomoci lineární sazby
ve výši 5 % ze zdanitelného p íjmu ze závislé činnosti plynoucího uvedeným ústavním
činitelům.339
3.2.5 Shrnutí
P estože česká i slovenská právní úprava zdan ní p íjmů fyzických osob m ly
po roce 1989 stejná východiska, dnes se v n kterých ohledech významným způsobem
odlišují. Zásadní zm nu v oblasti zdan ní p íjmů ve Slovenské republice p inesla zcela
nová právní úprava dan z p íjmů účinná od roku 2004, která zakotvila ve slovenském
právním ádu koncept rovné dan . Zákonná lineární sazba, která je jedním z aspektů této
koncepce, však byla v roce 2013 znovu nahrazena sazbou progresivn klouzavou.
Nicmén další konstrukční prvky dan zůstaly bez v tších zm n, v podob v jaké byly
zavedeny jako součást koncepce rovné dan .
Slovenský zákon o dani z p íjmů se liší též systematicky, když ve své první části,
společné pro fyzické i právnické osoby, vymezuje základní pojmy a v částech týkajících
se jednotlivých daní vymezuje pouze p edm t dan , základ dan a osvobození od dan .
Sazbu dan pak upravuje v části čtvrté v rámci ustanovení, která jsou společná pro fyzické
i právnické osoby.

Výši životního minima fyzické osoby upravuje ustanovení § 2 písm. aě zákona č. 601/2003 Z. z.
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
338
Viz ustanovení § 15 písm. a) bod 1. SZDP.
339
Viz ustanovení § 15 SZDP.; BABČÁK, Vladimír 2015 op. cit., s. 306.
337
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Slovenská právní úprava subjektu dan se od té české významným způsobem
neodlišuje a neliší se ani situace v oblasti administrativních nákladů vzhledem k obdobné
právní úprav správy daní.
Rozdílná je však právní úprava p edm tu dan , pokud se jedná o p íjmy z jiné
samostatné výd lečné činnosti. Slovenský zákon o dani z p íjmů se v ustanovení
§ 6 SZDP Ěa též v ustanovení § 5 SZDPě výslovným způsobem vyjad uje ke zdaňování
p íjmů plynoucích z výkonu sportovní činnosti. Zakotvení t chto ustanovení je p itom
důsledkem p ijetí zákona o športe, upravujícího mimo jiné právní vztahy týkající se
výkonu sportovní činnosti. Tato oblast je i v České republice častým p edm tem diskuzí,
zejména ve vztahu k problematice vztahů zast ené závislé činnosti, p esto zde podobná
specifická právní úprava doposud neexistuje.
P ístup slovenské judikatury k problematice vztahů zast ené závislé činnosti je
pak obdobný jako p ístup Nejvyššího správního soudu ČR k této problematice
v n kterých jeho rozhodnutích.340 Za zásadní kritérium pro posouzení konkrétního
právního vztahu považuje Najvyšší správní súd Slovenskej republiky smluvní volnost
a respektuje projevenou vůli smluvních stran, i p estože se jedná o oblast daňov právní,
čímž p ipouští možnost vzniku vztahů zast ené závislé činnosti.
Pokud se jedná o základ dan , konstrukce obsažená ve slovenském zákon o dani
z p íjmů se od té české významným způsobem liší pouze v možnosti uplatnit pojistné
a p ísp vky hrazené daňovníkem jako daňový výdaj. Tyto částky p itom snižují základ
dan též u p íjmů ze závislé činnosti, což je v souladu s jejich daňovým charakterem.
Liší se též úprava paušálních výdajů. Jejich výše není diferencována a odpovídá
60 % ze zdanitelných p íjmů, p ičemž maximální možná částka, kterou lze jako paušální
výdaj uplatnit, je nižší než v České republice. U p íjmů z pronájmu je pak vůbec uplatnit
nelze. Navíc i daňovník, který uplatní výdaje tímto způsobem, může v prokázané výši
uplatnit též částku zaplaceného pojistného a p ísp vků, které je povinen platit
v souvislosti s dosahováním p íjmů.

340
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 1. 200ř sp. zn. 7 Afs 72/200Ř a rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne Ř. ř. 2011 sp. zn. 1 Afs 53/2011.
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Rozdíln p istupuje slovenský zákon o dani z p íjmů též k úprav položek snižujících
základ

dan ,

které

byly

v České

republice

nahrazeny

slevami

na

dani.

Mezi nezdanitelnými částmi základu dan pak slovenský zákon o dani z p íjmů upravuje
nezdanitelnou část na daňovníka, na manželku Ěmanželaě a část dobrovolných p ísp vků
na starobní důchodové spo ení. Nahrazena byla pouze nezdanitelná část na vyživované
dít , a to institutem daňového bonusu, kterému v českém zákon o daních z p íjmů
odpovídá institut daňového zvýhodn ní.
Klouzav progresivní sazba dan , která nahradila sazbu lineární, je v současné dob
rozd lena na dv pásma. Slovenský zákon o dani z p íjmů navíc upravuje zvláštní sazbu
dan , která se uplatní na p íjmy ze závislé činnosti vybraných ústavních činitelů.
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4 Východiska pro úvahy de lege ferenda
Cílem následující kapitoly je p edložení úvah de lege ferenda, pokud se jedná
o aspekty právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti, které jsou problematické
z hlediska její efektivnosti, a to na základ provedené analýzy právní úpravy zdan ní
p íjmů ze samostatné činnosti v České republice a za využití poznatků získaných v rámci
komparace této právní úpravy s právní úpravou zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti
v Rakouské republice a Slovenské republice.

4.1 Subjekt daně
Právní úprava subjektu dan se z hlediska efektivnosti nejeví jako problematická,
to však neplatí o administrativní zát ži spojené s pln ním daňových povinností
a povinností v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní.
Prům rné vyvolané administrativní náklady u poplatníků s p íjmy ze samostatné činnosti
dosáhly v roce 2007 výše 34,4 % dan stanovené za p íslušné zdaňovací období341
a ve srovnání s administrativními náklady plátců dan z p íjmů ze závislé činnosti byly
nep im en

vysoké. Též administrativní náklady vznikající na stran

státu jsou

ve srovnání s n kterými členskými státy OECD pom rn vysoké. Je tedy bezpochyby
vhodné zvážit jednotlivé možnosti zjednodušení správy daní a pojistného za účelem
snížení t chto nákladů.
Vzhledem k tomu, že výše t chto nákladů je důsledkem pln ní jak daňové
povinnosti, tak povinností v oblasti pojistného, jeví se jako vhodné opat ení sloučení
správy daní a správy pojistného. V obdobném duchu se nesl již projekt jednoho inkasního
místa, který se však nedočkal realizace.342 Podobná opat ení, která by zavedla jednoho
správce pro dan i pojistné, jejichž výb r by se ídil jedním právním p edpisem343, jsou

P íjmy upravené v ustanovení § 7 ZDP byly do konce roku 2013 označeny jako „p íjmy z podnikání
a jiné samostatné výd lečné činnosti“. Viz zn ní zákona o daních z p íjmů účinné do 31. 12. 2013.;
Dále viz zákonné opat ení senátu č. 344/2013 Sb., o zm n daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o zm n n kterých zákonů.
342
Blíže viz Mfcr.cz: Jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočt̊ (JIM) [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2010 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/archiv/jednoinkasni-misto/zakladni-informace>.
343
Pro tyto účely by se jako vhodný právní p edpis jevil zákon č. 2Ř0/200ř Sb., daňový ád, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
341
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vhodná též z důvodu jejich dopadu na široké spektrum subjektů daňov právních vztahů,
tedy na poplatníky, plátce i na finanční správu. Omezení administrativních nákladů
na stran státu i na stran daňových subjektů by tak v důsledku zavedení takového
opat ení bylo významné.
Dalším opat ením, které je schopné podstatný způsobem snížit administrativní
náklady, je elektronizace služeb státní správy. P íkladem může být rakouský systém
správy daní, pro n jž je určena jedna z p ibližn p tadvaceti elektronických služeb státní
správy, které byly zprovozn ny v rámci projektu cíleného na snižování administrativních
nákladů. V důsledku t chto opat ení se administrativní náklady v Rakouské republice
snížily o 25 %.344
Další možnosti zjednodušeného prokazování daňových povinností by bylo vhodné
zvážit u malých poplatníků s p íjmy ze samostatné činnosti vzhledem k tomu, že povaha
vyvolaných nákladů je ve vztahu k velikosti poplatníků regresivní v důsledku úspor
z rozsahu činnosti.345
Velikost administrativních nákladů pozitivn ovlivní též realizace plánovaných
projektů, jakými jsou daňová samoobsluha, daňová individualizace či institut
samovym ení.346

4.2 Předmět daně
Právní úprava p edm tu dan

z p íjmů fyzických osob v podob

p íjmů

ze samostatné činnosti obsažená v ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP se jeví
jako problematická p edevším v souvislosti s právní úpravou vymezující p íjmy
ze závislé činnosti, která je obsažena v ustanovení § 6 odst. 1 ZDP. Nedostatečné odlišení
jednotlivých částí p edm tu dan z p íjmů fyzických osob vytvá í prostor pro zneužívání
uvedených ustanovení zákona o daních z p íjmů k uzavírání vztahů zast ené závislé
činnosti za účelem snižování daňové povinnosti a povinností v oblasti pojistného
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English.bmf.gv.at: Reducing Administrative Costs [online]. Vienna: Austrian Federal Ministry
of Finance, 2017 [cit. 2017-06-20]. op. cit.
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PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš 2015 op. cit., s. 326.
346
Mfcr.cz: Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjm̊. s. 20. [online]. Praha:
Ministerstvo financí ČR, 2016 [cit. 2017-06-21]. op. cit.
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na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní. Uvedené bylo p íčinou k tvorb
bohaté judikatury Nejvyššího správní soudu ČR, která se v minulých letech pravideln
v novala problematice samostatné a závislé činnosti.347 ada hraničních p ípadů, v nichž
vykonávaná činnost svým charakterem naplňuje znaky závislé činnosti ve smyslu
ustanovení § 6 ZDP, je však soudy kvalifikována jako činnost samostatná a uzavírání
vztahů zast ené závislé činnosti je jimi do jisté míry tolerováno.348 V mnoha p ípadech je
p itom Nejvyšším správním soudem ČR kladen důraz na vůli smluvních stran uzav ít
určitý právní vztah a na dobrovolnost jejich jednání, p estože je povaha takového vztahu
posuzována pro účely daňov právní Ěa tedy pro účely ve ejného právaě. Judikatura je
navíc značn nekonzistentní, což oslabuje právní jistotu zejména na stran správců dan ,
kte í následn nemají možnost identifikovat vztah zast ené závislé činnosti a dom it daň,
aniž by jejich úkony byly v důsledku nep edvídatelnosti rozhodovací praxe soudů
v navazujícím soudím ízení zpochybn ny.349
Sjednocení judikatury je tedy s ohledem na současné zn ní zákona o daních z p íjmů
pro budoucí praxi zásadní. Jejím prost ednictvím je zapot ebí jasn vymezit, které znaky
závislé činnosti jsou v právním vztahu natolik zásadní, že již vytvá ejí zast ený právní
vztah, a které právní vztahy naopak ješt jako zat ené kvalifikovány nebudou, ačkoli
budou mít všechny znaky závislé činnosti, p ičemž je zapot ebí vymezit z jakého důvodu
takto kvalifikovány nebudou (p íkladem může být situace na trhu, kdy jeden dodavatel
má pouze dva odb ratele, kte í se sloučí apod.ě.
S problematikou vztahů zast ené závislé činnosti souvisí též daňov právní charakter
p íjmů z výkonu sportovní činnosti, zejména činnosti profesionálních sportovců
kolektivních sportů. Výslovnou právní úpravu v tomto ohledu v českém právním ádu
nenalezneme. Povaha t chto vztahů proto byla též p edm tem n kolika rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR. Ten se v t chto p ípadech p iklání k záv ru, že povaha

Viz nap íklad rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 3. 2004 sp. zn. 5 Afs 22/2003,
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004 a dále rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 1. 6. 2005 sp. zn. 2 Afs 176/2004 a rozhodnutí nejvyššího správního
soudu ČR ze dne 26. 5. 2005 sp. zn. 161/2004.
348
Viz nap íklad rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 2 Afs 62/2004
a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 1. 200ř sp. zn. 7 Afs 72/200Ř.
349
ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 13.
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sportovní činnosti vykonávané pro sportovní klub nevylučuje posouzení p íjmů
z ní plynoucích jako p íjmů ze samostatné činnosti, p estože se taková činnosti velmi
blíží povaze činnosti závislé Ěresp. povaze závislé práceě350, a vícemén tak možnost
existence vztahů zast ené závislé činnosti v této oblasti akceptuje. P ijetí právní úpravy
týkající se t chto vztahů jak z daňov právního, tak z pracovn právního hlediska
(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpisů, je v tomto sm ru
pom rn rigidní) se však vzhledem k jejich specifické povaze jeví jako vhodné. Alespoň
částečnou inspirací by v tomto p ípad mohla být slovenská právní úprava v podob
zákona o športe. Ten v oblasti kolektivních sportů upravuje specifický smluví typ
(smlouvu

o profesionálním

vykonávání

sportuě,

jehož

uzav ení

má

vliv

i na daňov právních charakter p íjmů, které z výkonu sportovní činnosti na základ
tohoto vztahu plynou a které jsou proto zdaňovány jako p íjmy ze závislé činnosti.
Nezbytnost uzav ít smlouvu o profesionálním výkonu sportu však váže na kritérium
závislé práce, které p estože je kritériem pracovn právním, se tak stává významným
i z hlediska daňov právního. Na základ zn ní ustanovení § 5 odst. 1 SZDP však lze
dovodit, že právní vztah vzniklý na základ smlouvy o profesionálním výkonu sportu
není vztahem pracovn právním vzhledem k tomu, že je upraven samostatn v ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. m) SZDP. Otázkou pak je, zda k právní úprav vztahů v oblasti
profesionálního kolektivního sportu p istupovat

obdobným

způsobem,

jakým

k ní p istupuje slovenský zákon o dani z p íjmů a zákon o športe, či by nebylo vhodn jší
vázat charakter takového vztahu z hlediska daňov právního na kritérium závislé činnosti.
Možné však je, že v p ípad zakotvení jednoho či druhého kritéria, by významnou roli
p i posuzování uvedených vztahů op t sehrála judikatura, která, pokud by navazovala
na současnou rozhodovací praxi, by nadále akceptovala zdaňování p íjmů plynoucích
z t chto vztahů jako p íjmů ze samostatné činnosti. Pak by se jako možné ešení jevilo
výslovné zakotvení daňového charakteru p íjmů plynoucích ze vztahu mezi sportovcem
kolektivního sportu a klubem jako p íjmů ze závislé činnosti, aniž by pro daňov právní
účely byl charakter sportovní činnosti vázán na výše zmín ná kritéria.
Za účelem zjednodušení právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti,
jejího výkladu a aplikace by pak dále bylo vhodné zvážit možnost sjednocení alespoň
Blíže ke vztahu pojmů „závislá činnosti“ a „závislá práce“ v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
ČR ze dne 2ř. 11. 2011 sp. zn. 2 Afs 16/2011 viz s. 66 této práce.
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části ustanovení § 7 odst. 1 písm. aě až dě a § 7 odst. 2 písm. aě až cě ZDP pod jediné
ustanovení, které by vymezovalo p íjmy ze samostatné činnosti s ohledem na pojem
podnikání ve smyslu občanského zákoníku. Na základ současného zn ní ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP351 jsou p íjmy podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZDP
zdaňovány v rámci ustanovení § 7 ZDP i v p ípad , že plynou na základ činnosti
provozované bez p íslušného oprávn ní či zaevidování, což odpovídá současné koncepci
podnikání zakotvené v občanském zákoníku, která tak již nemá vliv na daňový charakter
t chto p íjmů. V cný rozsah ustanovení by tedy nadále zůstal stejný.

4.3 Základ daně
Pokud se jedná o právní úpravu základu dan , problematických aspektů nalezneme
hned n kolik. P edn se jedná o samotnou konstrukci dílčího základu dan v p ípad
p íjmů ze samostatné činnosti, která v souvislosti s konstrukcí dílčího základu dan
u p íjmů ze závislé činnosti p ispívá k vysoce rozdílnému zatížení uvedených p íjmů.
Ani u jednoho z t chto dílčích základů zákon o daních z p íjmů neumožňuje jeho snížení
o částky pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní zaplacené
poplatníkem, p estože uvedené pojistné má daňový charakter. Tím se koncepce základu
dan odchyluje od disponibilního p íjmu. Naopak dílčí základ dan z p íjmů ze závislé
činnosti Ětzv. „superhrubá mzda“ě se navyšuje o částku pojistného na sociální
zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní, které je ve prosp ch zam stnance povinen
odvád t zam stnavatel. S takovýmto konceptem se p itom nesetkáme nikde v Evrop ,
ani jinde ve sv t . Též rakouská i slovenská právní úprava umožňují snížit základ dan
o částky pojistného zaplaceného poplatníkem. Konstrukci základu dan , který se snižuje
o pojistné zaplacené zam stnancem, však upravoval do konce roku 2007 i zákon o daních
z p íjmů. Rozší ení uvedených dílčích základů dan však bylo logickým krokem vlády,
který v návaznosti na zavedení lineární sazby dan ve výši 15 % vedl k zachování
daňového výnosu.352 V tomto ohledu se tedy jako nezbytné jeví zrušení konceptu dílčího
základu u p íjmů ze závislé činnosti v podob „superhrubé mzdy“ a umožn ní snížení

Současné zn ní ustanovení § 7 odst. 1 písm. cě ZDP bylo v zákon o daních z p íjmů zakotveno
na základ zákona č. 267/2014 Sb., kterým se m ní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve zn ní
pozd jších p edpisů, a další související zákony. Blíže viz s. 27 této práce.
352
Viz zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpočtů. op. cit.
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základu dan o částky zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné
zdravotní pojišt ní.
Rozdílné zatížení p íjmů ze samostatné a závislé činnosti daní a pojistným na sociální
zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní p edstavuje hlavní důvod uzavírání vztahů
zast ené závislé činnosti. To je v současnosti podporováno též velkoryse nastavenými
paušálními výdaji, jejichž výše u n kterých činností významn

p evyšuje výdaje,

které byly skutečn vynaloženy. Vedle funkce, kterou je snižování administrativní zát že
na stran menších poplatníků, tak u n kterých činností plní paušální výdaje též funkci,
kterou lze označit jako poskytování podnikatelské podpory, což z hlediska neutrality dan
není žádoucí. S tím úzce souvisí práv úloha diferenciace jednotlivých sazeb paušálních
výdajů, která by m la zajistit nastavení paušálních výdajů ve výši, která by nep esahovala
úroveň výdajů skutečn vynaložených a která by se zároveň této úrovni co nejvíce
p ibližovala. Uvedenému požadavku však stávající nastavení paušálních výdajů vyhovuje
jen částečn .
P estože jakékoliv zjednodušení pravidel bude vždy doprovázeno jistou mírou
nep esnosti, jeví se v tomto p ípad úprava výše paušálních výdajů jako nezbytná.
Na prvním míst

se jedná o omezení výše maximálních částek, které je možné

jako paušální výdaje uplatnit. V tomto sm ru p inese zm nu již zmiňovaný daňový
balíček, který snižuje absolutní výše paušálních výdajů tak, že budou nov odpovídat
p íjmům ve výši 1 mil Kč.353 Tento právní p edpis dále ruší i omezení pro uplatn ní slevy
na manželku Ěmanželaě a pro uplatn ní daňového zvýhodn ní na vyživované dít , které
se nejevilo jako koncepční opat ení pro účely omezování zvýhodn ní plynoucích
v důsledku uplatňování paušálních výdajů.354 P ípadná úprava diferenciace sazeb
paušálních výdajů by však vyžadovala provedení důkladné analýzy, na jejímž základ by
byly jednotlivé činnosti rozd leny do skupin s různými sazbami paušálních výdajů, které
by více odpovídaly výdajům skutečným. Rozsáhlejší úprava diferenciace by však naopak
mohla zvýšit administrativní zát ž spojenou s p i azováním různých hodnot paušálních
výdajů k jednotlivým p íjmům poplatníka a do určité míry tak pop ít svůj původn
zamýšlený účel.

353
354

Viz čl. I. bod 25. až 2Ř. daňového balíčku.
Viz čl. I. bod 142. daňového balíčku.
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Inspirací pro účely omezení výše paušálních výdajů může být rakouská právní
úprava, jejíž sazby jsou v porovnání s českou právní úpravou velmi nízké, na druhé stran
je však toto omezení vyváženou širokou úpravou položek snižujících základ dan a slev
na dani. V návaznosti na p ípadné další omezení výše paušálních výdajů, by proto bylo
vhodné umožnit též poplatníkům uplatňujícím paušální výdaje snížení základu dan
o částku zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní,
obdobn jako to umožňuje slovenský zákon o dani z p íjmů.
Dalším omezením, jehož zavedení by p icházelo v úvahu, je omezení možnosti
uplatn ní paušálních výdajů pouze na poplatníky, kte í nejsou plátci dan z p idané
hodnoty, obdobn jako ve Slovenské republice, a to vzhledem k administrativní zát ži,
kterou p edstavuje vedení evidence plátce dan z p idané hodnoty, která by soub žným
vedením daňové evidence vzrostla jen minimáln .355
Za zvážení stojí též inspirace rakouskou právní úpravou, pokud se jedná o položky
snižující základ dan , jakou je nap íklad odčitatelná částka na dopravu, kterou mohou
uplatnit jak poplatníci s p íjmy ze závislé činnosti, tak s p íjmy z činnosti samostatné.
K omezení výrazn rozdílného zatížení p íjmů ze závislé a samostatné činnosti v České
republice by pak mohlo p isp t též zakotvení možnosti poplatníků s p íjmy ze závislé
činnosti uplatnit n které výdaje související s výkonem této činnosti, obdobn
jako v rakouské právní úprav , tedy v paušální výši a p ípadn ve výši prokázané,
pokud by skutečné výdaje zákonem stanovenou paušální částku p evyšovaly.
Pokud se jedná o institut dan stanovené paušální částkou, nelze jeho současnou
podobu z hlediska efektivnosti považovat za optimální zejména vzhledem k tomu, že je
v praxi využíván pouze minimáln a zároveň nedokáže reagovat na ekonomickou situaci
poplatníka, aniž by správce dan musel zrušit rozhodnutí o stanovení dan paušální
částkou, což v praxi může znamenat vyšší administrativní náklady jak na stran správce
dan , tak na stran poplatníka. Na míst je tedy zvážit, zda úpravu tohoto institutu
v zákon o daních z p íjmů ponechat, či ji zcela zrušit, vzhledem k tomu, že poplatník je
i p i stanovení dan paušální částkou povinen vést jednoduchou evidenci o výši p íjmů,
pohledávek a o hmotném majetku používaném p i výkonu činnosti. V p ípad ponechání

355
Viz ustanovení § 5, § 6 a § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších
p edpisů.; Dále viz ŠMIRAUSOVÁ, Petra op. cit. s. 13.
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tohoto institutu v zákon o daních z p íjmů je pak žádoucí, aby do budoucna umožňoval
jednodušší zm nu stanovené dan ve chvíli, kdy se zm ní ekonomická situace poplatníka,
aniž by správce dan musel zrušit původní rozhodnutí.

4.4 Sazba daně a solidární zvýšení daně
Zákonná lineární sazba dan je jednotná pro všechny poplatníky a není tudíž
z hlediska efektivnosti zdan ní problematická. Obdobné však neplatí o konstrukčním
prvku solidárního zvýšení dan . Vedle pom rn komplikované konstrukce se tento prvek
stává problematickým zejména proto, že je upraven jako obecný konstrukční prvek, který
se vztahuje jak na p íjmy ze závislé činnosti, tak na p íjmy z činnosti samostatné,
p estože je nastaven práv s ohledem na p íjmy ze závislé činnosti. Poplatník pak z
p íjmů ze samostatné činnosti, které jsou vyšší než 4Řnásobek a nižší než ř6násobek
prům rné mzdy356, odvádí jak pojistné na sociální zabezpečení, tak solidární zvýšení
dan , což výrazn zvyšuje celkové zatížení t chto p íjmů daní a pojistným na sociální
zabezpečení ve srovnání s jeho zatížením p ed dosažení hranice 4Řnásobku prům rné
mzdy a po dosažení hranice ř6násobku prům rné mzdy. Uvedené je způsobeno rozdílnou
konstrukcí vym ovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení u poplatníků
s p íjmy ze závislé činnosti a u poplatníků s p íjmy z činnosti samostatné, u nichž
vym ovací základ činí pouze polovinu dílčího základu dan upraveného v ustanovení
§ 7 odst. 3 ZDP.
Pokud by došlo ke zrušení dílčího základu dan u p íjmů ze závislé činnosti v podob
superhrubé mzdy, daň z p íjmů ze závislé činnosti by pozbyla svou degresivní povahu,
která byla jedním z důvodů zavedení institutu solidárního zvýšení dan , který
by tak z části pozbyl svůj význam a bylo by vhodné jej zrušit. V p ípad , že by ke zrušení
superhrubé mzdy nedošlo, je na míst

upravit institutu solidárního zvýšení dan

s ohledem na vym ovací základ pojistného na sociální zabezpečení, který se odvozuje
od základu dan upraveného v ustanovení § 7 odst. 3 ZDP. V úvahu by v takovém p ípad
p icházelo též jeho úplné zrušení a zakotvení druhého pásma zákonné sazby dan

Prům rná mzda se stanovuje podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Viz ustanovení
§ 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a ustanovení § 1 na ízení vlády č. 325/2016 Sb.,
o výši všeobecného vym ovacího základu za rok 2015, p epočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného
vym ovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017
a základní vým ry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.
356
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(tedy op tovné zavedení

progresivn

klouzavé sazby dan ě, které by bylo

z konstrukčního hlediska výrazn jednodušším ešením.

4.5 Pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění
Značné odlišnosti ve výši pojistného na sociální zabezpečení a na ve ejné zdravotní
pojišt ní, které odvádí poplatník s p íjmy ze závislé činnosti a s p íjmy z činnosti
samostatné, p ispívají k rozdílnému zatížení t chto p íjmů, které je p íčinou uzavírání
vztahů zast ené závislé činnosti. V p ípad pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní
je pak na míst uvažovat o sblížení právní úpravy vym ovacích základů pro poplatníky
s p íjmy ze závislé i samostatné činnosti, jelikož systém ve ejného zdravotního pojišt ní
je neekvivalentní a poskytované zdravotní služby jsou totožné.
Současný systém sociální pojišt ní založený na principu průb žného financování
v současné dob neumožňuje jakékoliv snížení výše pojistného placeného na sociální
zabezpečení, aniž by byla ovlivn na výše dávek, které jsou z tohoto systému
poskytovány. Vhodné by proto do budoucna bylo částečné posílení odpov dnosti
jednotlivce zavedením systému sociálního pojišt ní, který by byl založený na fondovém
principu a který by doplňoval současný systém založený na principu průb žného
financování.
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5 Závěr
Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit současnou hmotn právní
úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti v České republice za pomoci záv rů
získaných komparací této právní úpravy s právní úpravou zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti v Rakouské republice a Slovenské republice. Vzhledem k omezenému rozsahu
této práce a ší i analyzované oblasti byla právní úprava zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti zkoumána z hlediska její efektivnosti, tedy se zam ením na aspekty této právní
úpravy, které se jevily jako problematické z hlediska velikosti administrativních nákladů
a dále z hlediska možného vzniku distorzí, jejichž následkem může být vznik nadm rného
daňového b emene. Na základ kritéria efektivnosti tudíž bylo hodnoceno, zda na základ
současné právní úpravy vznikají interpretační nejasnosti, které se z hlediska efektivnosti
jeví jako problematické, a zda současná právní úprava vytvá í prostor pro daňové úniky
a tím zvyšuje administrativní náklady na stran státu. Dále se práce zabývala výší
administrativních nákladů, které vznikají v důsledku aplikace zkoumané právní úpravy.
Za účelem konkretizace cíle byly v úvodu práce položeny dílčí otázky, na které byly
v průb hu jejího zpracování nacházeny odpov di.
V kapitole 1 byla popsána současná podoba právní úpravy zdan ní p íjmů fyzických
osob Ěvčetn p íjmů ze samostatné činnostiě a její význam v rámci daňové soustavy.
Kapitola 2 analyzovala současnou právní úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné
činnosti v České republice z hlediska její efektivnosti. Na základ informací uvedených
v této kapitole lze dojít k záv ru, že zkoumaná právní úprava není z tohoto hlediska
optimální vzhledem k ad aspektů, které byly z hlediska efektivnosti právní úpravy
identifikovány jako problematické. T mito aspekty jsou vysoké administrativní náklady,
a to zejména náklady vznikající na stran poplatníků dan z p íjmů fyzických osob
ze samostatné činnosti, ale též náklady vznikající na stran finanční správy. Dále se jedná
o značn rozdílné zatížení p íjmů ze samostatné činnosti a p íjmů ze závislé činnosti
jak daní, tak pojistným na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní, které je
jednou z hlavních p íčin uzavírání vztahů zast ené závislé činnosti. Toto rozdílné zatížení
uvedených p íjmů je důsledkem odlišn nastavených dílčích základů dan a s nimi
souvisejících vym ovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné
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zdravotní pojišt ní. Problematickým je p itom p edevším dílčí základ dan z p íjmů
ze závislé činnosti v podob tzv. superhrubé mzdy, který se odchyluje od disponibilního
p íjmu, a dále institut paušálních výdajů využívaný p i stanovení dílčího základu dan
z p íjmů ze samostatné činnosti, který je v současné dob nastaven p íliš velkoryse
a vedle funkce snižování administrativních nákladů p edstavuje též formu podnikatelské
podpory. Dalším z t chto aspektů je nedostatečné odlišení jednotlivých částí p edm tu
dan z p íjmů fyzických osob, pokud se jedná o p íjmy ze samostatné činnosti a p íjmy
ze závislé činnosti, které p ispívá k vytvá ení prostoru pro uzavírání vztahů zast ené
závislé činnosti. Uvedené navíc umocňuje nekonzistentní judikatura správního
soudnictví, která v ad p ípadů uzavírání vztahů zast ené závislé činnosti toleruje,
což oslabuje právní jistotu zejména na stran správců dan , ale též na stran subjektů
dan . Z hlediska efektivnosti nelze považovat za optimální ani současné nastavení
institutu dan stanovené paušální částkou, který je využíván pouze minimáln a zároveň
nedokáže pružn reagovat na ekonomickou situaci poplatníka. Problematickým se jeví
též institut solidárního zvýšení dan , který je ve své současné podob nastaven zcela
nekoncepčn vzhledem k tomu, že je upraven zejména s ohledem na p íjmy ze závislé
činnosti a u části poplatníků s p íjmy ze samostatné činnosti proto podstatn zvyšuje
zatížení jejich p íjmů daní a pojistným na sociální zabezpečení.
V kapitole 3 byly analyzovány právní úpravy zdan ní p íjmů fyzických osob
ze samostatné činnosti Rakouské republiky a Slovenské republiky, které byly následn
porovnány s právní úpravou České republiky za účelem získání záv rů vhodných
pro úvahy de lege ferenda, které se týkají výše uvedených problematických aspektů.
Ob právní úpravy jsou v mnoha ohledech podobné právní úprav české, ada institutů je
však upravena odlišn , p ičemž část z nich by mohla být inspirací pro úpravu současných
pravidel zdaňování p íjmů ze samostatné činnosti v České republice.

V p ípad

Rakouské republiky se jedná zejména o elektronizaci systému správy daní, široký okruh
položek snižujících základ dan

a slev na dani a dále možnost uplatn ní výdajů

souvisejících s p íjmy ze závislé činnosti. V p ípad Slovenské republiky se jedná
p edevším o právní úpravu daňového charakteru p íjmů ze sportovní činnosti
profesionálních sportovců kolektivních sportů. Ani v jedné z t chto právních úprav se
navíc nesetkáme s dílčím základem dan v podob superhrubé mzdy. Oba právní ády
naopak umožňují snížení základu dan o pojistné zaplacené poplatníkem.
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V kapitole 4 byly na základ záv rů získaných v rámci analýzy a komparace právní
úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti p edloženy úvahy de lege ferenda týkající
se problematických aspektů zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti, které byly
identifikovány v kapitole 2. Jako zásadní se jeví zrušení konceptu dílčího základu dan
ze závislé činnosti v podob tzv. superhrubé mzdy, snížení sazeb paušálních výdajů
a úprava jejich diferenciace a dále umožn ní snížení základu dan o pojistné na sociální
zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišt ní zaplacené poplatníkem. Jako vhodné
opat ení v oblasti vysoce rozdílného zatížení p íjmů ze samostatné a závislé činnosti se
po vzoru rakouské právní úpravy jeví též zakotvení možnosti uplatn ní n kterých výdajů
souvisejících s p íjmy ze závislé činnosti a dále zakotvení dalších položek snižujících
základ dan , kterou je nap íklad odčitatelná položka na dopravu, již by mohli uplatnit
poplatníci s p íjmy ze samostatné i závislé činnosti.
Vedle uvedeného je žádoucí sjednocení judikatury týkající se vztahů zast ené závislé
činnosti a p ehodnocení dosavadních rozhodnutí, v nichž je výkon činnosti, která
v podstatných rysech naplňuje znaky závislé činnosti, kvalifikován jako výkon činnosti
samostatné. Sjednocení judikatury je důležité zejména z hlediska právní jistoty správce
dan pro účely daňového ízení, v n mž rozhoduje o p ítomnosti závislé činnosti
a p ípadném dom ení dan . Žádoucí je též součinnost zákonodárce, kterou by se jasn
vymezil k problematice vztahů zast ené závislé činnosti v oblasti kolektivních sportů.
Jako vhodná inspirace se p itom jeví slovenská právní úprava v podob zákona o športe
a na n j navazujících ustanovení slovenského zákona o dani z p íjmů.
Za účelem zjednodušení právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti,
jejího výkladu a aplikace by pak dále bylo vhodné zvážit možnost sjednocení alespoň
části ustanovení § 7 odst. 1 písm. aě až dě a § 7 odst. 2 písm. aě až cě ZDP pod jediné
ustanovení, které by vymezovalo p íjmy ze samostatné činnosti s ohledem na pojem
podnikání ve smyslu občanského zákoníku.
Nezbytné je též omezení administrativních nákladů zejména na stran poplatníků
s p íjmy ze samostatné činnosti. Opat ením, které by za tímto účelem bylo vhodné zavést,
je integrace systému správy daní a pojistného a jeho následná elektronizace po vzoru
rakouské právní úpravy.
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Jako vhodná se jeví též úprava institutu dan
tak, aby tento institut dokázal pružn

stanovené paušální částkou

reagovat na ekonomickou situaci poplatníka

a do budoucna byl využíván v tším počtem poplatníků. V úvahu p ichází též jeho úplné
zrušení vzhledem k tomu, že je v současné dob využíván pouze minimáln .
Dále je nezbytná úprava institutu solidárního zvýšení dan , která zohlední odlišnosti
pravidel pro stanovení vym ovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení
u p íjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti. Alternativou může být zrušení
tohoto institutu a jeho p ípadné nahrazení druhou sazbou dan , což p edstavuje
z konstrukčního hlediska výrazn jednodušší ešení.
Pokud se jedná o rozdílné zatížení p íjmů pojistným na sociální zabezpečení, jeví se
do budoucna jako nezbytná úprava systému sociálního zabezpečení, který je v současné
dob

založen na principu průb žného financování a neumožňuje proto jakékoliv

snižování výše částek pojistného. Vhodným ešením by mohlo být dopln ní tohoto
systému o systém založený na fondovém principu.
V p ípad

pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní je na míst

uvažovat

o sblížené vym ovacích základů u poplatníků s p íjmy ze závislé činnosti a z činnosti
samostatné, jelikož systém ve ejného zdravotního pojišt ní je neekvivalentní a služby,
které jsou z n j poplatníkům hrazené, jsou totožné.
Vzhledem k výše uvedenému nelze současnou právní úpravu zdan ní p íjmů
ze samostatné činnosti označit za efektivní. Podstatnou zm nu by však v tomto ohledu
mohla p inést zcela nová právní úprava dan

z p íjmů, které je v současné dob

p ipravována. Za účelem omezování výskytu vztahů zast ené závislé činnosti bude
do budoucna nicmén nezbytné uskutečnit též úpravy v oblasti sociálního zabezpečení
a oblasti pracovního práva.
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Shrnutí v českém jazyce
Název práce: Zdan ní p íjmů se samostatné činnosti Ěsrovnání právní úpravy v ČR
a ve vybraných zemích EU)
Práce se zabývá právní úpravou zdan ní p íjmů fyzických osob ze samostatné
činnosti České republiky z hlediska její efektivnosti. Za tímto účelem je zkoumaná právní
úprava zanalyzována a jsou identifikovány aspekty této právní úpravy, které mohou být
z hlediska její efektivnosti problematické. Dále práce analyzuje právní úpravy zdan ní
p íjmů ze samostatné činnosti Rakouské republiky a Slovenské republiky a následn je
porovnává s právní úpravou České republiky. Záv ry této komparace jsou následn
využity v rámci úvah de lege ferenda, které se týkají identifikovaných problematických
aspektů.
Hlavním záv rem této práce je upozorn ní na aspekty zkoumané právní úpravy, které
mohou být problematické z hlediska její efektivnosti, a p edložení úvah de lege ferenda
týkajících se t chto problematických aspektů. Tyto aspekty p ispívají ke zvyšování
administrativních nákladů na stran daňových subjektů i na stran státu a vytvá í prostor
pro vznik distorzí, které mohou vést ke vzniku nadm rného daňového b emene. Právní
úpravu zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti nelze z tohoto hlediska označit jako
optimální. Důvodem je zejména odlišné zatížení p íjmů ze závislé činnosti a samostatné
činnosti, které je způsobené p edevším odlišnou úpravou dílčích základů dan
a vym ovacích základů pro pojistné a které je p íčinou uzavírání vztahů zast ené závislé
činnosti. V tomto ohledu je problematické též nedostatečné vymezení jednotlivých částí
p edm tu dan z p íjmů fyzických osob a s tím související nekonzistentní judikatura
správního soudnictví. Efektivnost dále negativn

ovlivňují vysoké administrativní

náklady vznikající zejména poplatníkům s p íjmy ze samostatné činnosti.
Práce je člen na na úvod, čty i kapitoly a záv r. Kapitola 1 popisuje současnou
podobu dan z p íjmů fyzických osob a její postavení v rámci daňové soustavy. Kapitola
2 se v nuje analýze právní úpravy zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti České republiky
a identifikaci aspektů, které mohou být problematické z hlediska její efektivnosti.
Kapitola 3 obsahuje analýzu právních úprav zdan ní p íjmů ze samostatné činnosti
Rakouské republiky a Slovenské republiky. Dále obsahuje komparaci t chto právních
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úprav s právní úpravou České republiky. V poslední kapitole jsou na základ
provedených analýz a komparace p edloženy úvahy de lege ferenda týkající se
identifikovaných problematických aspektů zkoumané právní úpravy.
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Resume in English
Name of the thesis: Taxation of self-employment income (a comparison of Czech
legal regulation and the regulation of selected EU countries)
The diploma thesis deals with Czech legislation regulating taxation of income
from self-employment in terms of legal effectiveness. For this purpose, the examined
legislation is analysed and different aspects of this legislation that may be problematic
in terms of its effectiveness are identified. Furthermore, the thesis analyses legislation
regulating taxation of self-employment income of the Republic of Austria and the Slovak
Republic and then compares them with legislation of the Czech Republic.
The conclusions of this comparison are subsequently used in de lege ferenda suggestions
which relate to identified problematic aspects.
The main conclusion of this work is that problematic aspects of the examined
legislation in terms of legal effectiveness are identified and consequently a presentation
of de lege ferenda suggestions regarding these problematic aspects is described.
These aspects

contribute

to

an

increase

of

taxpayer’s

administrative

costs

as well as state’s enforcement costs and create a room for distortions that can lead
to a deadweight loss. Legislation regulating taxation of self-employment income is not
optimal in terms of legal effectiveness. The main reason for this is the different tax burden
on self-employment income and income from a dependent activity. This is caused mainly
by a different adjustment of the partial tax bases and assessment bases for premiums
and it is the cause of the creation of bogus self-employment relationships. In this respect,
the insufficient definition of particular parts of the object of personal income tax
and the related inconsistent administrative courts decisions are also problematic.
Efficiency is also negatively affected by high administrative costs which arise
for taxpayers with self-employment income.
The diploma thesis is divided into the introduction, four chapters and the conclusion.
The first chapter focuses on the current form of personal income tax and its status within
the tax system. Chapter 2 deals with the analysis of the legislation regulating taxation
of self-employment income of the Czech Republic and with the identification of aspects
that may be problematic in terms of legal effectiveness. Chapter 3 deals with analysis
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of the legislation regulating taxation of self-employment income of the Republic
of Austria and the Slovak Republic. It also contains a comparison of these legislations
with the legislation of the Czech Republic. The last chapter presents the de lege ferenda
considerations concerning the identified problematic aspects of the examined legal
regulation on the basis of the carried out analyses and comparisons.
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