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7 Příjmy ze závislé činnosti

I když osobní důchodová daň je univerzální daní, které podléhají zpravidla veške-
ré zdanitelné příjmy jednotlivců, je zřejmé, že má postihnout především důchody 
pravidelné a pro poplatníka podstatné. Pro převážnou většinu jednotlivců nejdů-
ležitějším příjmem celoživotního příjmu je důchod plynoucí z činnosti – pracovní 
důchod. Jeden druh pracovních příjmů má vždy mezi ostatními výsadní postavení. 

Příjmy ze závislé činnosti, resp. mzdy, jsou také jedním z nejvýznamnějších 
nákladových položek. S nimi úzce souvisí i povinné platby, které je nutno z nich 
odvádět, a to bez ohledu na skutečnost, zda jejich nositelem je sám zaměstnanec 
anebo jeho zaměstnavatel. V této souvislosti se pojednává o daňové ceně  práce.

Příjmy ze závislé činnosti jsou charakteristické především pro domácnosti 
zaměstnanců. O jejich pozici v příjmech domácností zaměstnanců si lze udělat 
představu na následujícím grafu, který posuzuje relace základních druhů příjmů.

Graf 7.1  Podíl příjmů ze závislé činnosti na celkových 
příjmech domácností zaměstnanců

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

P íjmy ze závislé innosti P íjmy z podnikání Sociální p íjmy Ostatní p íjmy

Pramen: Statistika rodinných účtů – domácnosti zaměstnanců podle čistého peněžního příjmu na 
osobu – kvintily za rok 2012



PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

111

I když podíl příjmů ze závislé činnosti od nejnižšího příjmového decilu ros-
te (na úkor příjmů sociálních) a ve druhé polovině spektra domácností mírně 
klesá, je stále naprosto rozhodujícím druhem příjmů domácností zaměstnanců. 
Podíl ostatních druhů příjmů1 v nejvyšších kvintilech roste tak, jak se zvyšuje 
obecně diferenciace vyšších důchodů a především rostou výnosy z majetku. 
Proto až pro domácnosti zaměstnanců s velmi vysokými příjmy na hlavu je 
důležité skládání jednotlivých druhů příjmů do základu daně. V grafu lze stěží 
zaznamenat příjmy z podnikání, je tomu tak proto, že až pro nejvyšší příjmový 
kvintil jejich podíl na hrubém příjmu domácnosti velmi mírně překročí 1 %.

Příjmy plynoucí poplatníkovi od zaměstnavatele dosahují často roztodiv-
ných forem. Proto je třeba k jejich zdanění přistupovat velmi citlivě tak, aby 
na jedné straně nebylo součástí základu daně to, co představuje jen úhradu 
výdajů, které poplatník pro výkon závislé činnosti musel vynaložit na místo 
zaměstnavatele, a na druhé straně, aby byl minimalizován prostor pro vyhnutí 
se dani.

Je nutno vzít na vědomí, že poplatník je ochoten spojit své zájmy se svým 
zaměstnavatelem při hledání uliček, kterými by se vyhnuli zdanění. Pro za-
městnavatele jsou určující celkové výdaje, které musí na zaměstnance vynalo-
žit. Přitom je pro něj nepodstatné, kolik z vyplaceného či zúčtovaného příjmu 
zaměstnance tvoří jeho disponibilní důchod a kolik si formou zdanění odebere 
stát či jiný veřejný rozpočet.

Pro zaměstnance je naopak měřítkem pro posuzování důchodu (užitku) 
z práce mu plynoucího čistý výdělek po zdanění. A proto je i v zájmu zaměst-
navatele, aby minimalizoval výši daně, kterou bude muset poplatník odevzdat 
státu, pak bude moci zaměstnavatel na svého zaměstnance vynaložit celkově 
menší částku při stejném užitku zaměstnance.

Díky tomu je úprava zdanění mezd a platů a souvisejících plnění zpravidla 
dosti podrobná a leckdy i složitá. Při regulaci základny zdanění u příjmů ze zá-
vislé činnosti se jen v malé míře používají výdaje omezující základnu zdanění, 
o to větší pozornost je obvykle věnována vymezení předmětu daně a formulaci 
osvobození od daně.

První problém, který je tedy nutno vyřešit, je defi nování pojmů. Základní 
typ příjmu ze závislé činnosti lze označit jako vztah  pracovněprávní anebo 
obdobný. V České republice tyto vztahy upravuje zákoník práce a navazující 

1  Statistická kategorie ostatní příjmy zahrnuje kromě příjmů nezdaňovaných (např. dary od 
příbuzných nebo přijatá pojistná plnění) také příjmy, které náleží do dílčího základu daně 
příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů.
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právní předpisy. Jedná se o pracovní poměr, který může být uzavřen na dobu 
určitou i neurčitou a dále o dohody konané mimo pracovní poměr, tj. dohodu 
o pracovní činnosti a ještě volněji koncipovanou dohodu o provedení práce, 
která jako jediná může být uzavřena i ústně. Pojem příjem ze závislé činnosti 
je ale širší.

Pravidla výpočtu základu daně z příjmů a vyměřovacích základů jsou u pří-
jmů ze zaměstnání, resp. ze závislé činnosti, úzce provázána, proto neuškodí 
začít schématem, ve kterém budou uvedeny pojmy, k jejichž obsahu se postup-
ně propracujeme. Zatím nebudeme rozlišovat mezi subsystémy pojistného.

Schéma 7.1  Odvození vyměřovacího základu od příjmů 
ze závislé činnosti

Daň z příjmů fyzických osob Sociální pojistné

hrubý příjem

– příjmy vyňaté

– příjmy osvobozené

zdanitelný příjem

= zdanitelná mzda =  vyměřovací základ omezený minimálním 
a maximálním limitem

+  sociální pojistné hrazené 
zaměstnavatelem

= základ daně

7.1 Příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání
Zaměstnat  nějakou osobu je spojeno s řadou nákladů a kromě toho osoba, která 
zaměstnává – zaměstnavatel – nese za své zaměstnance značnou odpovědnost 
a je zpravidla nucena krýt některá rizika, která zaměstnanci v souvislosti se 
zaměstnáním vznikají. Zaměstnanec má právo na poskytnutí pracovních odě-
vů, pomůcek atd. Zaměstnavatel i zaměstnanec nesou značnou zátěž díky so-
ciálnímu pojistnému. Proto je pochopitelné, že zaměstnavatel se bude snažit 
minimalizovat tyto náklady.
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A tak vždy existuje černý trh práce, je-li pak příjem ze zaměstnání násobně 
více zdaněn než příjem z podnikání, jako je tomu v současné době v České 
republice, záměna závislé činnosti za „nezávislou“ je z daňového hlediska 
nesmírně atraktivní. Tomu nahrává i judikatura Nejvyššího správního soudu, 
ze které lze odvodit, že formu právního vztahu mezi tím, kdo práci vykoná-
vá, a tím, kdo práci zadává a platí, vykládá jako svobodné rozhodnutí dvou 
nezávislých smluvních stran. Jen pro prvotní ilustraci: Pokud zaměstnavatel 
zaměstnanci chce vyplatit v ČR 100 Kč, jeho náklady budou cca 108 Kč2 a za-
městnanec obdrží méně než 69 Kč, Když na základě simulovaného obchodní-
ho vztahu „odběratel“ práce vyplatí 100 Kč, jeho výsledná částka na to vyna-
ložená bude 81 Kč a „dodavateli“ zůstane více než 85 Kč.3

7.1.1 Příjmy ze závislé činnosti

Jako (nedostatečnou) zábranu zneužívání formálních podnikatelských vztahů 
tam, kde se z ekonomického hlediska jedná o závislou činnost, se stát snaží po-
stavit obecnější defi nici závislé činnosti. Defi nice příjmu ze závislé činnosti 
v zákoně o daních z příjmů byla mnohokrát pozměňována a rozšiřována. Již 
mnoho let zní:

Příjem ze závislé činnosti je „příjem ze současného nebo 
dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru 
a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro 
plátce příjmu (rozuměj zaměstnavatele) je povinen dbát příkazů 
plátce“.84

K příjmům plynoucím z pracovněprávních vztahů se přidávají i příjmy ze 
vztahů služebních (např. vojá ci, celníci, policisté atd.) a členských (např. člen 
družstva atd.), jedná se o vztahy, ve kterých je také za odměnu vykonávána 
práce pro osobu, která příjem vyplácí. Vyhýbání se zdanění se stát pokouší 
čelit doplněním o jiné právní vztahy (např. podle smlouvy příkazní apod.), kde 

2  Je kalkulováno i s tím, že mzda i sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem snižují základ 
daně z příjmů zaměstnavatele.

3  Počítáno s využitím paušálních výdajů u neřemeslné živnosti a bez přihlédnutí k odpočtům 
a slevám u daně z příjmů fyzických osob a bez přihlédnutí k minimálním a maximálním 
vyměřovacím základům u sociálního pojistného.

4  Viz § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Příjem ze 
závislé 
činnosti
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jsou splněny základní podmínky závislé činnosti. Tedy práce je vykonávána 
na místě a v čase určeném osobou, která příjem vyplácí, a to jménem osoby 
vyplácející příjem a na její účet.

Pro zjednodušení bude nadále osoba, která takový příjem vyplácí, ozna-
čována v souladu se zákonem o daních z příjmů zaměstnavatelem a osoba, 
která vykonává onu závislou práci, pak zaměstnancem. U obou pojmů jde 
tedy o pojetí mnohem širší, než je vymezení stejně znějících pojmů zákoníkem 
práce a je třeba mít na paměti, že rovněž není totožné s vymezením zaměstnan-
ce pro subsystémy sociálního pojistného.

Defi nice příjmu ze závislé činnosti nezapomněla ani na příjmy, které za-
městnanci od zaměstnavatele plynou po skončení pracovního nebo obdobného 
poměru. I toto rozšíření defi nice má znesnadnit vyhnutí se dani, a tak i např. 
penze vyplácené bývalému zaměstnanci zaměstnavatelem by byly považovány 
za příjem ze závislé činnosti.

K příjmům ze závislé činnosti se často přidávají další druhy příjmů mající 
obdobný charakter, ačkoli nesplňují všechny znaky závislosti, vždy se ale pře-
pokládá, že jde o příjmy z činnosti. V České republice jde o tyto druhy příjmů:
  Odměny za výkon práce pro společnost nebo družstvo společníků spo-

lečností s ručením omezeným, komanditistů a členů družstev mají speci-
fi cké postavení v tom, že se u společníků společností s ručením omezeným 
a členů družstev může jednat současně o jednatele, a tak u těchto druhů 
příjmů se upouští od podmínky, že práce musí být vykonávána podle po-
kynů jiné osoby. Odměna za práci těchto osob se považuje za příjem ze 
závislé činnosti bez ohledu na to, zda osoba má uzavřen pracovněprávní 
anebo obdobný vztah se společností nebo družstvem či nikoli. Pokud ov-
šem pracovněprávní vztah se společností uzavřen není, pak společník či 
člen družstva nemá nárok na plnění vyplývající přímo z pracovního práva, 
avšak z hlediska zdanění má postavení zaměstnance, a tak například ces-
tovní náhrady do limitu jsou u něj také mimo předmět daně atd.

  Ostatně shodně s odměnami za práci společníků se posuzují také odměny 
za práci jednatele společnosti s ručením omezeným nebo družstva, a to 
bez ohledu na skutečnost, zda se současně jedná o společníka nebo člena 
družstva. U těchto osob je třeba rozlišovat odměny za práci a odměny za 
výkon funkce, z pohledu zdanění (a to včetně sociálního pojistného) je to 
však v současné době nadbytečné.

  Odměny za výkon funkce člena kolektivního statutárního anebo jiné-
ho orgánu právnické osoby je součástí rozdělení zisku právnické osoby, 
avšak z hlediska příjemce se jedná o příjem ze závislé činnosti. Z hlediska 

Odměna za 
práci pro 

společnost

Odměny 
jed natelům

„Tantié my“
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mezinárodního zdanění se tento druh příjmů označuje jako tantiémy. Prá-
vě u něho je sporné, zda převažuje závislý charakter, v řadě sousedních 
států, např. v Rakousku, jsou tyto příjmy považovány za příjmy z nezávislé 
činnosti.

  Odměny žáků a studentů z praktického výcviku jsou přímo zařazeny do 
základní defi nice závislé činnosti.5

  Příjmy za práci likvidátorů.
Vyhnutí se dani je omezováno také tím, že za příjem ze závislé činnosti se 

dále považuje i náhrada za příjmy podle základní defi nice, a to nejen tehdy, 
je-li vyplácena samotným zaměstnavatelem, ale i v případě, kdy ji vyplácí dal-
ší osoba. 

Za příjem ze závislé činnosti se považují také „příjmy plynoucí v souvis-
losti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo 
funkce“ … „bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vyko-
nává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou 
činnost nebo funkci nevykonává“.6

Tímto způsobem se podařilo podchytit i příjmy, které budoucí zaměstna-
nec v souvislosti s výkonem práce, která má znaky závislé činnosti, obdrží 
před podpisem pracovní smlouvy apod. Není přitom ani podstatné, kdo příjem 
vyplácí. Například dočasně uvolněný funkcionář obdrží dle dohody mezi orga-
nizací, ve které funkci vykonává, a svým zaměstnavatelem náhradu mzdy od 
organizace, potom se tato organizace stává plátcem a bude mu srážet daň při 
výplatě náhrady mzdy.

Ještě markantněji lze oddělení pojmu zaměstnavatel z právního hlediska 
a z hlediska daně z příjmů ze závislé činnosti ilustrovat na následujícím pří-
kladu: Zaměstnavatel zaměstnanci hradí pojistné na dávku v nemoci. Podle 
smlouvy pojistné plnění, tedy náhradu mzdy, vyplácí pojišťovna přímo za-
městnanci. Pokud pojišťovna vyplatí zaměstnanci toto pojistné plnění, stane 
se ze „zaměstnance“ zaměstnavatelem a bude povinna odvádět daň z příjmu 
ze závislé činnosti.

Do stejné kategorie jako příjmy ze závislé činnosti náleží tzv. funkční po-
žitky, kterými rozumíme odměny za výkon funkce voleného nebo jmenované-
ho představitele státu nebo občanských sdružení, politických stran atd.7

5  Od roku 2014 by tyto příjmy měly být osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.
6  Viz § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů.
7  Od účinnosti nového občanského zákoníku bude pojem funkční požitek součástí širší de-
fi nice příjmů ze závislé činnosti.

Náhrada 
mzdy

Funkční 
požitky
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7.1.2 Příjmy ze zaměstnání z  hlediska sociálního pojistného

Příjem ze zaměstnání je defi nován velmi podobně jako příjmy ze závislé 
činnosti u daně z příjmů fyzických osob. Přesně vyjádřeno, odvození příjmů 
ze zaměstnání přímo od příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků platí 
jen pro veřejné zdravotní pojištění. U důchodového pojištění a nemocenského 
pojištění existuje taxativní výčet druhů příjmů ze zaměstnání, který se ale od 
vymezení příjmů ze závislé činnosti z našeho zorného úhlu liší jen málo.

Některé příjmy ze závislé činnosti se za příjmy ze zaměstnání z pohledu 
subsystémů sociálního pojistného nepovažují. Může se jednat o:
  odměny plynoucí z dohody o provedení práce,
  odměny plynoucí z dohody o pracovní činnosti a dále 
  příjem z tzv. zaměstnání malého rozsahu a z krátkodobého zaměstnání. 

Příjmy, které jsou z pohledu daně z příjmů fyzických osob zdaňovány, ale 
nepovažují se za zdanitelné příjmy alespoň z hlediska jednoho ze subsystémů 
sociálního pojistného, lze znázornit i na schématu:

Schéma 7.2  Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou příjmy 
ze zaměstnání z pohledu sociálního pojistného

Dohoda 
o pro vedení 

práce 
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Odměny plynoucí z dohod o provedení práce jsou příjmy ze zpravidla jed-
norázové aktivity, která by měla být administrativně jednoduchá, to byl hlavní 
důvod, proč do roku 2011 nebyly tyto příjmy považovány za příjmy ze zaměst-
nání, a tak zaměstnavateli neplynuly registrační a další povinnosti vůči osobám 
pobírajícím jen tento druh příjmů u nich. Od loňského roku je to složitější.

Zda se bude jednat o příjem ze zaměstnání z hlediska sociálního pojistné-
ho, se odvine od výše odměny vyplacené za jedno rozhodné období, tedy za 
jeden kalendářní měsíc. Pokud odměna od jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 
10 000 Kč, nebude se jednat o příjem ze zaměstnání. Odměna vyšší pak ale 
podléhá sociálnímu pojistnému.

Příklad 7.1

Pan Holub je zaměstnán u společnosti HOLUBNÍK, s. r. o, jako závozník. V mě-
síci lednu až březnu 2013 si kromě toho se svým zaměstnavatelem sjednal 
dohodu o provedení práce na vyklizení skladiště, za kterou si smluvili odměnu 
ve výši 18 000 Kč. 
Záleží na tom, jak bude odměna panu Holubovi vyplácena. Pokud v každém 
měsíci obdrží odměnu 6 000 Kč, pak tyto odměny nepodlehnou sociálnímu po-
jistnému. Kdyby naopak odměna byla vyplacená jednorázově po ukončení prací 
např. za měsíc březen, potom bude nutno ji zařadit do vyměřovacího základu 
pana Holuba.

Situace je však ještě složitější, než by se mohlo zdát, a to u osob, které mají 
souběžně u jednoho zaměstnavatele příjmy z více dohod o provedení práce. 
Ministerstvo zdravotnictví trvá na tom, že v takovém případě se příjem z každé 
z nich posuzuje samostatně, u sociálního zabezpečení se však všechny příjmy 
z dohod o provedení práce za jeden kalendářní měsíc sčítají.

Příklad 7.2

Paní Brázdové v měsíci říjnu 2013 plynuly od společnosti HROUDA souběžně 
příjmy ze tří dohod o provedení práce. Z první byl zúčtován příjem 5 000 Kč, ze 
druhé 7 000 Kč a ze třetí 12 000 Kč.
Z hlediska veřejného zdravotního pojištění se za příjem ze zaměstnání považuje 
pouze příjem ze třetí dohody, protože přesáhl 12 000 Kč. Z hlediska sociálního 
zabezpečení ale za zdanitelný příjem bude považován souhrn všech odměn za 
kalendářní měsíc, tedy částka 24 000 Kč.


