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Abstrakt

Bakalá�ská práce „Problematika rovné dan�“ definuje podstatu rovného zdan�ní. 

Teoretická východiska práce obsahují informace o základní myšlence, principech rovné 

dan� a o výhodách a nevýhodách jejího zavedení. Analytická �ást práce popisuje vývoj 

rovné dan� v �eské republice od roku 2007. Záv�r kapitoly se v�nuje analýze rovné 

dan� na Slovensku a porovnání systém� obou zemí. Návrhová �ást práce obsahuje 

vzorový p�íklad �eského a slovenského poplatníka dan� z p�íjmu fyzických osob 

a nasti�uje možné další postupy p�iblížení se podstat� rovné dan�.  

Abstract 

This Bachelor Thesis “Issue of Flat Tax” defines the crux of the flat taxation. 

The theoretical part of this thesis comprises information about the core idea, principles 

of the flat tax and advantages and disadvantages of its implementation. The analytical 

part of the thesis describes the evolution of the flat tax in the Czech Republic after the 

year 2007. The last analytical part deals with the analysis of the flat tax in Slovakia and 

compares systems of those two countries. The proposal part of the thesis comprehends 

a model example of Czech and Slovak taxpayer of the personal income tax and sketches 

further possible method of approaching the essence of the flat tax.

Klí �ová slova 

Rovná da�, Výhody a nevýhody rovné dan�, Da�ový systém, Da�ová reforma, 

Progresivní zdan�ní, Da� z p�íjmu fyzických osob. 

Keywords 

Flat tax, Advantages and disadvantages of flat tax, Tax system, Fiscal reform, 

Progressive taxation, Personal income tax.  
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ÚVOD 

Již ve starov�kém �ecku a �ím� pokládali za spravedlivou, ekonomicky stimulující 

a snadno vybíratelnou jedinou sazbu dan� ve form� desátku. Strm� progresivní sazby 

dan� byly považovány za chamtivost vládnoucích, vedly k nenávisti úsp�chu 

a snižovaly motivaci ob�an�, která byla považována za hnací sílu pro ekonomickou 

�innost jednotlivc�. Po francouzské buržoazní revoluci, v jejímž d�sledku za�ali platit 

dan� i aristokraté a duchovní, v�tšina evropských zemí zavedla da�ový systém, 

ve kterém všichni platili relativn� stejné dan�. Tento stav se zm�nil po první sv�tové 

válce, kdy se za�al prosazovat systém progresivní dan� a to zejména z d�vodu 

zvýšených vládních výdaj� na sociální zabezpe�ení a také pro pot�ebu úhrady vále�ných 

náklad�. Obecn� se také v��ilo, že da�ový systém, ve kterém lidé s nízkými p�íjmy 

zaplatí nízkou nebo žádnou da�, a naopak lidé s vysokými p�íjmy zaplatí dan� vysoké, 

je spravedlivý. V kone�ném d�sledku to ovšem nem�lo p�edpokládaný efekt, protože 

lidé, kte�í m�li vysoké p�íjmy a m�li by zaplatit vysoké dan�, tyto p�íjmy nehlásili, 

využívali r�zné úhyby a da�ové ráje a také docházelo k nemalým da�ovým únik�m.1

„It is, we believe, the most fair, efficient, simple, and workable plan on the table.“ 

        A. Rabushka a R. Hall 

Možná práv� v reakci na tuto situaci byla v 80. letech zpracována základní myšlenka 

rovné dan�. Pilí�e, na kterých koncepce rovné dan� stojí, jsou zdan�ní p�íjm�

co nejblíže u zdroje a pouze jednou, jednoduchý a nízko nákladový da�ový systém 

a stanovení nezdanitelného minima.  

První �ást práce se zabývá teoretickými poznatky o podstat�, základní myšlence 

a principech rovné dan�, zdravého zdan�ní a da�ové reformy. Dále jsou vymezeny 

pojmy pr�m�rná sazba dan�, mezní sazba dan�, rovná da� osobní, rovná da�

z podnikání a výhody a nevýhody rovné dan�. Záv�r kapitoly je v�nován zemím 

Evropské unie, ve kterých je rovná da� zavedena. Druhá analytická �ást práce 

je v�nována zejména porovnání da�ových systém� �eské a Slovenské republiky. 

Zhodnocen je vývoj rovné dan� v �eské republice od roku 2007 a zavedení rovné dan�

                                                
1
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. s. 7. 
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na Slovensku. P�i analýze byly brány v úvahu zákony v platném zn�ní, tedy zn�ní 

platné k 1. 1. 2012, p�i porovnání zákon� p�ed a po reform� jsou použity zákony 

v platném zn�ní k ur�itému datu – nap�. k 31. 12. 2003. T�etí �ást práce obsahuje 

výpo�tové p�íklady m�sí�ní mzdy �eského a slovenského da�ového poplatníka 

a výpo�et jeho ro�ní da�ové povinnosti. Záv�r kapitoly obsahuje možná doporu�ení, 

kterými by se �eská republika mohla více p�iblížit rovné dani.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalá�ské práce je na základ� nastudovaných teoretických poznatk� vymezit 

pojem rovné dan�, analyzovat a zhodnotit její vývoj v �eské republice a porovnat 

se Slovenskou republikou. Na modelovém poplatníkovi ukázat rozdíly ve zda�ování 

fyzických osob v �eské a Slovenské republice. 

Prvním a nezbytným úkolem je sb�r informací a materiálu sloužící jako podklad pro 

zpracování celé práce. Informace a materiály musí pocházet z v�rohodných zdroj�, 

nutnost aktuálních, pravdivých a nezkreslených informací. Podkladem ke zpracování 

první �ásti práce, teoretická východiska, je p�edevším odborná literatura pojednávající 

o tématu rovné dan�.  

P�i zpracování druhé �ásti práce, analytická �ást, bude využita metoda analýzy 

a syntézy, abstrakce, klasifikace a dedukce. V práci bude využito p�edevším metody 

analýzy, kdy bude analyzován vývoj rovné dan� v �eské republice od roku 2007, stejn�

tak bude analyzována rovná da� na Slovensku. Pomocí syntézy budou data získaná 

z analýzy aplikována na celek. Abstrakcí bude odfiltrováno nepodstatné od podstatných, 

pot�ebných a d�ležitých fakt�. Z dostupných informací budou dedukovány nové 

poznatky a záv�ry. Analytická �ást bude ukon�ena srovnáním a zhodnocením 

analyzovaných da�ových systém�.2  

                                                
2 POKORNÝ, J.  P�eddiplomní seminá�: Jak efektivn� zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2006. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

2.1 Základní myšlenka 

Teoretická myšlenka rovné dan� byla zpracována v 80. letech ekonomy 

Stanfordské univerzity Robertem Hallem a Alvinem Rabushkem, kterou publikovali 

poprvé 10. prosince 1981 na redak�ní stránce Wall Street Journal a posléze ve své práci  

The flat tax v roce 1985. Rovná da� nebyla p�edložena jako pouhá akademická 

abstrakce, myšlenka byla podpo�ena vytvo�enými da�ovými formulá�i, p�epsaným 

zákoníkem a se všemi vypracovanými detaily. Myšlenka ovlivnila hospodá�skou 

politiku Ronalda Reagana p�i snižování daní, dále se v polovin� 90. let promítla 

v návrhu da�ové reformy v rámci volební kampan� prezidentského kandidáta 

Steva Forbese. P�vodní teoretickou koncepci podpo�ilo osm nositel� Nobelovy ceny 

za ekonomii. Debatami, které na téma probíhaly ve Spojených státech, se inspirovali 

i ve Velké Británii, kde m�l koncept rovné dan� mnoho p�íznivc�, a p�estože nakonec 

plošn� neusp�l ani v jedné z t�chto zemí (ve Spojených státech bylo ponecháno 

progresivní zdan�ní, rovná sazba dan� z p�íjmu fyzických osob je zavedena v n�kolika 

státech), v mnoha zemích zavedení rovné dan� pomohlo oživit ekonomiku. P�íkladem 

m�že být Hong Kong, kterým se R. Hall a A. Rabushka inspirovali anebo Normanské 

ostrovy, kde díky zavedení jednotné sazby dan� ve výši 20% p�edstihly v r�stu 

ekonomiky Anglie a Walesu.3

Koncepce, kterou zpracovali R. Hall a A. Rabushka je založena na 3 pilí�ích: 

• Všechny p�íjmy jsou zdan�ny pouze jednou, co nejblíže u zdroje a stejnou 

sazbou (doporu�ená úrove� 19%). 

• Da�ový systém je jednoduchý a náklady na jeho chod nízké. Da�ové p�iznání 

dan� z p�íjm� fyzických i právnických osob má velikost A5 tzv. pohlednicový 

formulá� a jeho vypln�ní trvá n�kolik minut. 

• Nezdanitelné minimum, což znamená, že lidé s nízkými p�íjmy dan� neplatí.4

                                                
3
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. 1/2008. s. 1. 

4 tamtéž 
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Nej�ast�ji je pojem rovná da� spojován s daní z p�íjmu fyzických osob. V pojetí rovné 

dan� podle Halla a Rabushky obsahuje da� osobní mimo nezdanitelné minimum pouze 

slevu základní sociální od�itatelnou položku na vyživovanou osobu. Ostatní da�ové 

úlevy jako nap�. dary, úroky z hypotéky nebo úrokových plateb se nep�ipouští. 

Na druhou stranu se ale nedaní nap�. výnosy z prodeje osobního majetku nebo 

kapitálové p�íjmy (jsou to p�íjmy již jednou zdan�ny).5

2.1.1 Principy zdravého zdan�ní 

Mezi ekonomy panuje obecná shoda o nutnosti kritérií (princip�), které musí zdravý 

da�ový systém spl�ovat, avšak rozcházejí se v jejich po�tech a vymezení obsahu. 

Nap�íklad da�ové principy podle Kv�ty Kubátové jsou spravedlnost, efektivnost, 

pozitivní vlivy na ekonomické chování subjekt�, makroekonomická pružnost, právní 

perfektnost a politická pr�hlednost. A� jsou názory ekonom� v tomto sm�ru jakkoliv 

odlišné, žádný z nich neopomene dva – princip spravedlnost a princip efektivnost. Tyto 

dva jsou v centru pozornosti jak filozof�, tak ekonom� od samotného vzniku da�ových 

systém�. Dále bych také zmínil princip jednoduchosti, který uvádí A. Rabushka. Není 

ale možné plnit všechny požadavky na da�ový systém sou�asn�, proto je p�i tvorb�

da�ových zákon� nutné rozhodnout se, který princip chceme p�íslušnou úpravou posílit. 

Princip spravedlnosti �eší otázku, jakým dílem by se m�li poplatníci podílet 

na nákladech ve�ejných rozpo�t�. Principu spravedlnosti je dosaženo v p�ípad�, že 

poplatník p�ispívá do ve�ejných rozpo�t� odpovídajícím, tedy spravedlivým dílem.  

Rozeznáváme dva základní p�ístupy: 

• zda�ování dle užitku,  

• zda�ování dle schopnosti úhrady. 

V prvním p�ípad� je spravedlivé, aby poplatník p�ispíval do ve�ejných rozpo�t� podle 

toho, jaký užitek má ze spot�eby ve�ejných statk�. D�sledkem implementace tohoto 

principu by mohlo být da� z hlavy, regresivní zdan�ní, progresivní a degresivní.6

                                                
5
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. 1/2008. s. 2. 

6 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie: Úvod do problematiky. 2006. s. 18 – 19.  
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Nej�ast�jším p�ístupem p�i uplat�ování principu spravedlnosti je zda�ování dle 

schopnosti úhrady, podle které má poplatník p�ispívat do ve�ejných rozpo�t�

v závislosti na své schopnosti platit, tedy bohatí lidé platí vyšší dan�. Efektivní da�ový 

systém vybírá peníze zp�sobem, který neovliv�uje rozhodování jednotlivce o tom, jak 

moc budou pracovat a spo�it, a do �eho investují. Aby byl da�ový systém efektivní, 

nem�l by být p�ehlcen výjimkami, ode�itatelnými položkami a zápo�ty. Neefektivnost 

systému spo�ívá v redukci da�ového základu výše zmín�nými výjimkami, 

ode�itatelnými položkami a zápo�ty a následné zdan�ní zbylého základu strm�

progresivními sazbami.7

Další p�í�inou neefektivnosti da�ového systému je distorzita daní, což znamená 

zkreslení v cenách a v užitku z r�zných druh� �inností. P�íkladem takovéto distorze 

m�že být zavedení dan� z oken v Anglii v 18. Století, což m�lo za následek zvýšení cen 

oken a také ke zhoršení blahobytu poplatník�, kte�í ve snaze ušet�it na této dani za�ali 

okna zazdívat a stav�t je menší a tedy m�li mén� osv�tlený byt. Distorze vedou 

poplatníky k substituci zdan�ného zboží nebo �innosti za zboží nebo �innost 

nezdan�nou. Zavedení takovéto dan� nemá o�ekávaný efekt.8

T�etím principem je princip jednoduchosti. Jednoduchost da�ového systému m�žeme 

hodnotit podle toho, kolik úsilí a náklad� musí poplatník vynaložit na pod�ízení 

se da�ovému systém, jak je pro poplatníka složité vypo�ítat svoji da�ovou povinnost, 

zda to zvládne sám, nebo musí využít služeb právník�, ú�etních �i da�ových poradc�. 

Podle R. Halla a A. Rabushky by m�l být pro jednoduchý da�ový systém dostate�ný 

formulá� o velikosti A5, který dokáže vyplnit každý, kdo umí �íst a psát. Vyplnit 

takovéto da�ové p�iznání by m�lo být stejn� jednoduché pro ob�í nadnárodní korporaci 

jako pro malou domácí firmu s n�kolika zam�stnanci, pro OSV� i pro zam�stnance.9

2.1.2 Pr�m�rná sazba dan�, mezní sazba dan�

V souvislosti s problematikou rovné dan� m�žeme zmínit dva pojmy da�ové sazby, 

pr�m�rnou sazbu dan� a mezní sazbu dan�. Pr�m�rná sazba dan�, nebo také efektivní 

                                                
7 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,                                   
  MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 68.  
8 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie: Úvod do problematiky. 2006. s. 18 – 19.
9 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
   MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 72. 
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da�ová sazba, vyjad�uje podíl z p�íjmu poplatníka, který tento odvede na daních. 

Nap�íklad poplatník s platem 100 000 pen�žních jednotek, který zaplatí da� z p�íjmu 

10 000 pen�žních jednotek má pr�m�rná sazba dan� rovnu 10 %.10

Mezní sazba dan� p�edstavuje nejvyšší možnou sazbu dan� v nejvyšším zda�ovacím 

pásmu dan� z p�íjmu. Má vliv na rozhodování poplatníka, protože poplatníka zajímá, 

jak se zvýší jeho �istý p�íjem v p�ípad�, že bude více pracovat nebo postoupí na lépe 

placenou pozici. Pokud je mezní da�ová sazba nastavena p�íliš vysoko, odrazuje 

poplatníky od v�tšího pracovního úsilí, je demotivující. V p�ípad�, že se tato sazba 

p�esahuje nebo se p�ibližuje 100%, mluvíme o tzv. pasti chudoby. To znamená, že 

poplatníkovi, který zvýšil svoje pracovní úsilí nebo p�ešel na lépe placenou pozici 

a dosáhl tak vyššího hrubého p�íjmu, se �istý p�íjem nezvýšil nebo zvýšil pouze 

nepatrn�. Za p�ijatelné se považuje podle odborné literatury mezní da�ová 

sazba ve výši 30 – 50 %.11

2.1.3 Principy da�ové reformy 

Pojem „da�ová reforma“ vyjad�uje podstatnou zm�nu da�ových zákon�, mající 

sociáln�-ekonomické cíle. Da�ová reforma by m�la pozitivn� ovlivnit ekonomický r�st, 

p�erozd�lit da�ové b�emeno spravedliv�ji, než tomu bylo p�ed reformou a m�že 

sledovat i další cíle, jako nap�íklad snížení státního dluhu, spln�ní podmínek vstupu 

do Evropské unie apod.12

Od konce druhé sv�tové války neprobíhaly da�ové reformy izolovan�, ale vznikla vždy 

tzv. vlna da�ových reforem. Stát, ve kterém prob�hla reforma jako první, ovlivnil 

ekonomicky a intelektuáln� zbytek sv�ta. Kv�ta Kubátová hovo�í o t�ech vlnách. T�etí 

vlna prob�hla ve Spojených státech amerických, jako následek uplat�ování politiky 

strany nabídky vládou prezidenta Reagana. V tehdejší dob� zde bylo zdan�ní nadm�rné, 

složité a nespravedlivé, což podlamovalo ekonomickou aktivitu. Její obnovení m�ly 

za úkol práv� da�ové reformy, které se zam��ily zejména na zvýšení ekonomické 

motivace subjekt�, zvýšení spravedlnosti, p�ehlednosti daní a zjednodušení da�ových 

                                                
10 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
    MIN�I� L. Rovná da� : Sborník text�. 2001. s. 69. 
11 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 70. 
12 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie: Úvod do problematiky. 2006. s. 13 - 14.
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zákon� a zachování da�ových výnos�.13 Myšlenky týkající se rovné dan�, zpracované 

Robertem Hallem a Alvinem Rabushkou ovlivnily Reaganovu politiku.  

Racionální ekonomický systém, prezentovaný A. Rabushkou na p�ednášce v Curychu 

v roce 2008, stojí na �ty�ech principech: 

„1. Všechny p�íjmy by m�ly být dan�ny pouze jednou, a to co nejblíže u zdroje. 

 2. Všechny druhy p�íjm� by m�ly být zda�ovány stejnou nízkou sazbou. 

3. Nejchudší domácnosti by nem�ly platit žádné dan�, pokud jejich p�íjmy nedosáhnou 

ur�ené minimální úrovn�. 

4. Da�ové p�iznání domácností i firem by m�lo být natolik jednoduché, aby se vešlo na 

p�l stranu A4 �i na koresponden�ní lístek. Da�ový systém by m�l být jednoduchý 

a levný na vymáhání.“ 14

Kterákoliv ekonomická aktivita zdan�ná více než jednou je oproti ekonomické aktivit�

zdan�né pouze jednou znevýhod�ována, což je nespravedlivé a neefektivní. Dvojí 

zdan�ní má n�kolik negativních d�sledk�, nap�íklad pok�ivení náklad� a cen nebo m�že 

znevýhodnit úspory v p�ípad�, že bude uvalena vysoká da� z úspor. V mnoha zemích 

tento princip da�ový systém porušuje. P�íkladem dvakrát zdan�ného p�íjmu m�že být 

p�íjem z akciové spole�nosti. Druhý princip tvo�í samotnou podstatu rovné dan�. Nejde 

zde jen o zjednodušení výpo�tu dan�. V da�ovém systému, který má r�zné sazby dan�

na r�zné druhy p�íjm�, bude poplatník vyhledávat všechny možnosti, jak dosáhnout na 

da�ové úlevy. P�íležitostí k využití t�chto úlev mají spíše bohatší lidé. Podle tohoto 

principu by m�la být také rovná da�ová sazba co nejnižší. Její výše samoz�ejm� musí 

zajistit dostate�né rozpo�tové p�íjmy na financování základních zákonných úloh vlády. 

T�etí princip p�edstavuje omezení da�ového b�emene dopadajícího na chudé. Da�ové 

ú�ady by se nem�li zam��ovat na chudé domácnosti, �ehož lze docílit aplikací rovné 

da�ové sazby na p�íjmy, které jsou nad hranicí minimálního p�íjmu na úrovni chudoby. 

Tato úrove� by nem�la být nastavena p�íliš vysoko, protože by mohla zúžit da�ovou 

základnu a díky tomu by museli zbývající poplatníci platit vysoké sazby dan�. �tvrtý 

princip, p�edstavuje zkrácen� jednoduchost da�ového systému. Pokud jsou dan� složité, 

je �asto nutné využívat služeb da�ových poradc�, což p�edstavuje nemalé náklady 

                                                
13 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie: Úvod do problematiky. 2006. s. 13 - 14.
14 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,     
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 72. 
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navíc. Poplatníci mají rovn�ž obavy z da�ových kontrol, které mohou díky neúmyslné 

chyb� znamenat nemalé pokuty nebo dokonce žaloby. Složitost da�ového systému 

umož�uje vyhledávání a využívání r�zných skulinek a možností, jak se vyhnout zdan�ní 

n�kterých p�íjm� nebo jak snížit výslednou da�ovou povinnost. T�chto možností 

dokážou využít práv� spíše poplatníci s vyššími p�íjmy. Dalším d�sledkem složitého 

da�ového systému jsou nap�íklad da�ové úniky. Na výskyt t�chto problém� má nejv�tší 

vliv r�st da�ové sazby a r�st da�ového b�emene.15

Da�ové reformy by se m�ly zam��it p�edevším na tyto principy, díky nimž lze 

navrhnout efektivní systém zdan�ní p�íjm�, který spl�uje také obecné principy zdravého 

zdan�ní. Tyto kritéria nejlépe spl�uje jednotná rovná da� z p�íjm� fyzických 

a právnických osob.16  

Da�ová reforma, sm��ující k zavedení systému rovné dan�, provádí tedy zm�ny v dani 

z p�íjmu fyzických osob, právnických osob a dani z p�idané hodnoty.   

Tyto díl�í zm�ny se týkají: 

• odstran�ní výjimek a ode�itatelných položek, 

• formální zm�na výpo�tu daní z fyzických osob, 

• snížení dan� z p�íjmu právnických osob, 

• sjednocení sazeb DPH.17

  PROGRESIVNÍ ZDAN�NÍ         SYSTÉM ROVNÉ DAN�

	

	

Obrázek �. 1 Transformace na navrhovaný systém rovné dan�

Zdroj: zpracováno dle TLUSTÝ, V., MACH, P., MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 7/2001. s. 20. 

                                                
15 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 72 - 73. 
16 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,     
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 72 – 73. 
17 TLUSTÝ, V., MACH, P., MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 7/2001. s. 20. 
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2.1.4 Negativní da� z p
íjmu 

Negativní da� bývá �asto ozna�ována jako druhá složka rovné dan�. Autorem této dan�, 

mimochodem velmi oblíbené mezi ekonomy Spojených stát� amerických, byl 

konzervativec Milton Friedman. Jejím hlavním motivem je nahradit sou�asný systém 

sociální podpory, obsahující velké množství r�zných díl�ích dávek. Negativní da� lze 

chápat jako rovnou da�, která p�sobí na ob� strany.  

Pro modelový p�íklad je sazba rovné dan� z p�íjmu stanovena ve výši 15% 

a nezdanitelné minimum ve výši 250 000 K�/rok. Poplatník, který si za rok vyd�lá 

práv� 250 000 K�, nezaplatí žádnou da�. Poplatník, jehož ro�ní p�íjem bude 350 000 

K�, zaplatí da� ve výši 15 000 K� (15% z �ástky p�esahující 250 000 K�, v našem 

p�ípad� z �ástky 100 000 K�). V p�ípad�, že poplatník nebude mít žádný p�íjem, dostane 

od státu 37 500 K�, tedy negativní da� (15% z - 250 000 K�).  

Uplatn�ním systém negativní dan�, by došlo ke zpr�hledn�ní a zjednodušení systému 

vyplácení sociálních dávek. Výhodou by mimo jiné bylo to, že zjišt�ní, zda má 

poplatník na sociální dávky nárok, by vyplynulo z da�ového p�iznání. Zavedení 

negativní dan� není závislé na rovné dani, tyto systémy mohou fungovat spole�n�

a vzájemn� se dopl�ovat.18

2.2 Podstata rovné dan�

Následující �ást je zam��ena na samotnou podstavu rovné dan�.  

2.2.1 Rovná da� osobní 

P�edm�tem rovné dan� z p�íjm� fyzických osob jsou veškeré p�íjmy ze závislé �innosti. 

Sou�ástí rovné dan� osobní jsou t�i kritéria, a to základ, nezdanitelné minimum 

a samotná sazba. Nezdanitelné minimum tvo�í hranici, do které poplatník s daným 

základem žádnou da� neplatí. Sazba je algoritmus, ur�ující �ást z p�íjmu ze základu 

dan� p�evyšujícího nezdanitelné minimum.19

Pro nezdanitelné minimum je charakteristické, že zastupuje sociální minimum, 

odpovídá �ástce nižších p�íjm�, poplatníci pobírající toto nezdanitelné minimum 

                                                
18 FRANK, R. H. The Other Milton Friedman: A Conservative With a Social Welfare Program. The New   
    York Times: Business [online]. 
19 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ L. Da�ový systém �R 2010. s. 21. 
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obvykle žádají ješt� o r�zné sociální dávky. Cílem je tedy poplatníky rozd�lit na ty co 

od státu dostávají sociální pomoc, a na ty co státu platí. V systému rovné dan� je �ástka 

nezdanitelného minima stanovena jednotná pro všechny, jedinou zachovanou 

ode�itatelnou položkou je odpo�et na d�ti, ostatní položky nejsou.  

Da� si zachovává progresivní charakter, roste ovšem lineárn�. �ím více p�íjem 

poplatníka p�ekra�uje nezdanitelné minimum, tím odvede více na dani. Da� roste nejen 

absolutn�, ale i relativn�. Poplatníci s vysokými p�íjmy platí absolutn� vyšší dan�, ale 

i procentuáln� vyšší dan�. Progresivita rovné dan� je však menší a její dopad je mén�

distorzní.20

Osobní da� z mezd je navržena na principu zda�ování celého pen�žního p�íjmu p�ímo 

u zam�stnavatele. Základem dan� se rozumí výplaty mzdy, plat� a penzí. Struktura 

rovné dan� snižuje administrativní náklady, p�íjmy ze závislé �innosti jsou vypo�ítány 

a odvád�ny zam�stnavatelem. Sám si bude vypo�ítávat, odvád�t a odevzdávat da�ové 

p�iznání jen fyzická osoba podnikatel a poplatník, který m�l b�hem období další p�íjmy 

vyjma p�íjmu z podnikání. V tomto p�ípad� nastupuje jednoduchost a �asové 

nenáro�nost vypln�ní da�ového p�iznání. V da�ovém formulá�i (viz P�íloha �. 1) bude 

uveden objem mezd a penzí, dále pak osobní úlevy (na d�ti �i závislé osoby). Rozdíl 

položek se násobí stanovenou sazbou dan�. 

Zavedení rovné dan� sebou p�inese pozitivní efekty, které budou mít vliv na státní 

rozpo�et (viz kapitola 2.3 Výhody a nevýhody rovné dan�), stejn� tak i na samotné 

ob�any. Dodate�ným p�íjmem do státního rozpo�tu po zavedení se p�edpokládá výnos 

ze zrušených selektivních ode�itatelných položek. Teorie zavedení p�edpokládá vyšší 

p�íjmy poplatník� díky vyššímu ekonomickému r�stu. Poplatníci ušet�í jak 

administrativní výdaje, tak i �asové. Ze studií provedených ve Spojených státech 

vyplývá, že zavedení rovné dan� p�isp�lo k nár�stu ro�ního ekonomického r�stu zhruba 

o 0,7%.21  

                                                
20 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ L. Da�ový systém �R 2010. s. 22. 
21 tamtéž, s. 25 a 74. 
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2.2.2 Da� z podnikání 

A. Rabushka upozornil ve své p�ednášce z 8. �ervna 2000 v Curychu, že ú�el dan�

z podnikání není zda�ovat podnikání nebo firmu, ale ideou je vybrat da� z p�íjm�, které 

podnik vlastník�m p�inesl, a tito ji mají zaplatit. Dan� neplatí spole�nosti, ale lidé.  

Úkolem dan� z podnikání je zda�ovat veškeré nemzdové p�íjmy, a to co nejblíže 

u zdroje. V d�sledku toho, že neobsahuje ode�itatelné položky plateb úrok�, dividend 

a ani žádných dalších forem plateb vlastník�m podniku, obdrží jednotlivci p�íjem 

z podnikatelské aktivity již zdan�ný. P�edm�tem rovné dan� z podnikání by 

zjednodušen� m�ly být výnosy z podnikání, jež nebyly vyplaceny formou mzdy. 

P�íkladem t�chto výnos� mohou být výd�lky osob podnikajících na základ� zvláštních 

právních p�edpis�, jako nap�íklad dokto�i, právníci nebo da�oví poradci, dále nap�íklad 

výhody poskytované zam�stnanc�m nad rámec mzdy. N�které z t�chto p�íjm� jsou 

v mnoha zemích uvád�ny v da�ových p�iznáních jednotlivc�, což by systém rovné dan�

zm�nil. P�i výpo�tu dan� z podnikání se s�ítají tržby z prodeje výrobk� a služeb, které 

podnik produkuje. Od této hrubé tržby se ode�ítají náklady na výrobky, materiály 

a služby nakoupené pro výrobu produkt�, které firma prodává. Dále si firma m�že 

ode�íst mzdy a penze, jelikož podléhají rovné dani osobní, a také výdaje na po�ízení 

budov, za�ízení a pozemk�. Vše, co po tomto ode�tu zbude, z�stává spole�nosti jako 

zisk, který se zdaní stejnou sazbou rovné dan� jako mzdy a penze. Není možné ode�ítat 

úrokové platby a výhody placené zam�stnanc�m nad rámec mzdy, protože úrokové 

p�íjmy, dividendy a kapitálové zisky jednotlivc� p�edstavují p�íjmy již po zdan�ní. 

Zavedením rovné dan� z podnikání by došlo k eliminaci komplikovaného systému 

odpis� a jeho nahrazení metodou 100 % odpisu celé investice již v prvním roce 

po�ízení. Tento zp�sob odpisování je klí�ovým prvkem konceptu rovné dan�. Jeho 

nespornou výhodou je zvýšení návratnosti kapitálu, zjednodušené vykazování daní. 

V da�ové soustav�, která využívá konceptu rovné dan�, jsou investice do budov, 

za�ízení a pozemk� považovány za výdaj. Zahrnutí t�chto investic do náklad� mimo 

jiné podporuje úspory.22

Pokud v konkrétním da�ovém roce provedeme ode�et veškerých nových investic od 

da�ového základu, dojde sou�asn� k vyjmutí všech úspor ze zdan�ní v tomto roce. 
                                                
22 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 76 – 80. 
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Nezahrnutím úspor do dan� z p�íjmu, z ní ud�lá da� ze spot�eby, což p�edstavuje 

princip, podle kterého by lidé m�li být zdan�ni v tom, co z ekonomiky berou a ne v tom 

co do ní dávají. Ekonomové se shodují, že zdan�ní, jenž je založené na spot�eb�, 

p�ispívá k ekonomické efektivnosti a r�stu více, než zdan�ní p�íjm� zda�ujícího tvorbu 

kapitálu.23  

Je nutné rozlišit kapitálové zisky z prodeje finan�ního a ostatního majetku. Kapitálové 

zisky na rozdíl od zisk� z prodeje dan�ny nebudou. P�i prodeji aktiv bude nákupní cena 

ode�tena p�i nákupu a prodejní cena bude podléhat zdan�ní v dob� prodeje. Kapitálové 

zisky jsou v komplexu rovné dan� zda�ovány odlišn�. Jestliže se firma rozši�uje, 

rostoucí zisky podléhají zdan�ní. Zdan�ní okamžitého kapitálového zisku vytvá�í spolu 

se zvýšenými výnosy dvojí zdan�ní, stejný tok výnos� je zdan�n dvakrát. Proto tedy 

v p�ípad� komplexního zdan�ní p�íjm� z podnikání u zdroje jsou kapitálové zisky 

vylou�eny na úrovni domácností.24

Da� z podnikání �eší také problematiku um�lé motivace spole�ností. Jednou vytvo�ená 

hodnota je zdan�ná pouze jednou a to daní ze zisku. Vyplácené dividendy jsou 

rozd�lovány již zdan�né a dodate�n� tedy zdan�ní nepodléhají. Pokud spole�nost vlastní 

akcie a prodává je se ziskem, p�edstavuje toto zhodnocení kapitalizaci zdan�ného 

p�íjmu, na tyto zisky se další da� neuvaluje.  

V sou�asné dob� neexistuje da�ová preference úroku p�ed dividendami, podniky 

financované z cizího kapitálu podléhají nižšímu zdan�ní. Tato problematika je vy�ešena 

tak, že úroky a dividendy jsou vypláceny z již zdan�ného p�íjmu, odpo�ty úrok�

se neuplat�ují. V systému rovné dan� by všechny podniky m�li vypl�ovat totožný 

jednoduchý formulá� (viz P�íloha �. 2). Jeho vypln�ní za pomoci informací 

z firemního ú�etnictví je snadné.25

2.2.3 P
íbuzné koncepty rovné dan�

Rovná da�, jako úzce propojený systém dan� ze zam�stnání a dan� z podnikání není jen 

ryze teoretické dílo dvou profesor� Stanfordské univerzity. Mezi návrhy da�ových 

                                                
23 RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., MACH, P.,  
    MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 76 – 80. 
24 tamtéž. 
25 tamtéž.  
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reforem, rozpracovaných v posledních desetiletích, najdeme mnoho koncept�, které se 

vyrovnají Hallovu a Rabushkovu návrhu. Životaschopnost jejich návrhu dokazují zem�, 

v jejichž da�ových systémech m�žeme najít díl�í, �asto velmi podstatné znaky rovné 

dan�. 

Koncept tzv. dan� z pen�žních tok�, p�edstavující p�ímé zdan�ní spot�eby, lze 

považovat za obdobu rovné dan� z podnikání. Definice dle Simonse Calverta a Roberta 

Haiga �íká: „ p �íjem je dán sou�tem spot�eby a �isté zm�ny jm�ní za stanovené �asové 

období.“26 Mnoho odborných studií se v 70. letech 20. století intenzivn� zabývalo 

myšlenkou inspirovanou první �ástí této definice, konkrétn� že p�íjem je dán sou�tem 

spot�eby. Druhá �ást definice byla opomíjena p�edevším d�vodu technických problém�

p�i konkrétním stanovení zm�ny jm�ní za stanovené �asové období. U právnických 

osob m�žeme z formálního hlediska rozlišovat dv� základní schémata stanovení 

da�ového základu, a to zda bereme nebo nebereme v potaz finan�ní transakce. Základ 

dan� u prvního schématu se stanoví jako rozdíl mezi objemem prodej� zboží a služeb 

a nákupem zboží a služeb. První schéma tedy p�edstavuje z nefinan�ních pen�žních 

tok�. Druhé schéma p�edstavuje všeobecnou da� z pen�žních tok�, kde se základ dan�

stanoví jako rozdíl mezi vstupními a výstupními pen�žními toky. Do vstupních 

pen�žních tok� jsou zahrnuty prodeje zboží a služeb, p�ijaté p�j�ky, p�ijaté úroky 

a p�ijaté splátky poskytnutých p�j�ek. Opakem jsou výstupní pen�žní toky, tedy nákup 

zboží a služeb, poplatníkem poskytnuté p�j�ky, splacené úroky a splátky jistin p�ijatých 

p�j�ek. O sazb� dan� ze spot�eby bylo uvažováno jako o pevn� dané procentuální výši. 

P�íbuzným konceptem dan� ze zam�stnání, je osobní výdajová da�. Tento koncept byl 

spole�n� s p�ímým zdan�ním spot�eby detailn� zkoumán v 70. letech 20. Století 

ve Spojených státech amerických, Anglii a Švédsku jako alternativa ke zdan�ní 

podnikatelských zisk�. Avšak podrobné zpracování tohoto konceptu p�edstavil již 

o dvacet let d�íve profesor N. Kaldor. Tento návrh využili krátce v praxi v Indii, a�koliv 

pouze jako dopln�k k daním z p�íjmu. Je mnoho zp�sob� vymezení základu dan� tohoto 

konceptu, sazba dan� m�že být nastavena jako progresivní stupnice nebo konstantní 

procento. V nejširší podob� je základ dan� stanoven na principu všeobecné dan�

z pen�žních tok�, což znamená rozdílem mezi vstupními a výstupními pen�žními toky 

                                                
26 MIN�I�, L. O podstat� rovné dan�. In TLUSTÝ, V., MACH, P., MIN�I� L. Rovná da�: Sborník  
   text�. 2001. s. 52. 
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s výjimkou investic, respektive úspor. V p�ípad�, že má poplatník n�jaké p�íjmy 

z podnikání, ze samostatn� výd�le�né �innosti nebo pronájmu, je sou�ástí základu 

osobní výdajové dan� práv� základ všeobecné dan� z pen�žních tok�. Sou�ástí jsou 

dále: „...mzda, penze, dividendy, p�ijaté úroky, p�ijaté splátky jistin poplatníkem osobn�

poskytnutých p�j�ek a zejména p�ijaté osobní p�j�ky; ode�ítají se naopak poplatníkem 

poskytnuté p�j�ky, splacené úroky z p�ijatých p�j�ek a splátky jejich jistin, úsporné 

vklady, p�ísp�vky do penzijních fond� investice do cenných papír�.“ 27

Zavedení dan� z pen�žních tok� a osobní výdajové dan� tvo�í stejn� jako da� z p�íjm�

fyzických a právnických osob jeden celek. Jako p�íklad m�žeme uvést studii 

tzv. Blueprints for Basic Tax Reform, kterou v roce 1977 zpracovalo americké 

ministerstvo financí. Základem této studie je kombinace dan� z nefinan�ních pen�žních 

tok� a osobní výdajové dan�, by� s ur�itými omezeními. Jinou možnost nabízí Halad�v 

koncept pom�rné dan� z pen�žních tok�. Koncept zahrnuje „...prodej a nákup zboží 

(v�etn� investic), služeb, úroky z p�j�ek a vklad� podnikatele a výplaty poskytované 

fyzickým osobám (mzdy zam�stnanc�m a úroky vkladatel�m) a pom�rné srážkové dan�

z výplat poskytovaných fyzickým osobám.“28

2.3 Výhody a nevýhody rovné dan�

Výhody a nevýhody zavedení rovné dan� jsou p�edm�tem mnoha diskuzí a polemik. 

Rovná da� má samoz�ejm� jako mnoho v�cí své p�íznivce i odp�rce. Argumenty, které 

obhajují správnost a vyzdvihují její p�ínosy, jsou zase jejími oponenty vyvraceny. 

Záleží tedy na pohledu toho kterého ekonoma, da�ového poradce nebo politika. Odp�rci 

i obhájci používají stejný argument, který každý vykládá jinak. Základem je odbourání 

principu solidarity ve spole�nosti, který zavedením rovné dan� p�estává existovat. 

Obhájci rovné dan�, pravicov� orientované politické spektrum, tvrdí, že rovná da�, tedy 

pop�ení principu solidarity, je spravedliv�jší systém. Každý ob�an p�ispívá do státního 

rozpo�tu stejným dílem bez ohledu na výši svého p�íjmu. Odp�rci, levicov� orientované 

politické spektrum, vidí p�edevším nedemokrati�nost v zavedení rovné dan�, v tom, že 

lidé s vyššími p�íjmy budou odvád�t mén� a naopak lidé s menšími p�íjmy více. N�které 

                                                
27 MIN�I�, L. O podstat� rovné dan�. In TLUSTÝ, V., MACH, P., MIN�I� L. Rovná da�: Sborník  
    text�. 2001. s. 54. 
28 tamtéž, s. 54.
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výroky politických stran jsou podloženy neúplnými informacemi, pak dochází 

k absurdním výrok�m.  

V této kapitole budou shrnuty nej�ast�ji zmi�ované pro a proti. N�které z t�chto 

argument� se týkají konceptu rovné dan� ve své absolutní podob�, a tedy nemusí platit 

pro všechny její zavedené varianty. 

Výhody 

• Stabilita - fiskální p�edností zavedení je odstran�ní kolísavosti výnosu dan� ze 

zisku ve st�edním a delším �asovém horizontu. Rovná da� není universální 

náhradou stávajících daní, s ohledem na evropský koncept se p�edpokládá její 

existence spole�n� se spot�ebními dan�mi, 

• Jednoduchost - nepochybnou výhodou je zjednodušení da�ového systému, 

navzdory tomu je to d�vod odmítání reformy. D�vodem je, že složitost 

a nep�ehlednost stávajícího systému vyhovuje ú�ad�m i da�ovým poradc�m. 

Nep�ehlednost a složitost �asto pramení z rozsáhlosti textu da�ových zákon�. 

Rovná da� je i administrativn� jednoduchá,  

• Zamezení dvojího zdan�ní – dvojité zdan�ní u úspor, firemních podíl� apod. 

P�íjmy z podnikání jsou zdan�ny souhrnn� u zdroje, p�íjmy z mezd jsou zdan�ny 

zam�stnavatelem a odvedeny státu p�ímo,  

• Spravedlnost - eliminace diskrimina�ního charakteru, na každého jednotlivce, 

domácnost i firmu se pohlíží stejn�. Podpora ekonomické svobody, netrestání 

úsp�chu,  

• Snížení da�ových únik� - kladný d�sledek zavedení. �ádní da�oví poplatníci 

ušet�í na úkor t�ch, kte�í krátí své odvody. Zaražení nekone�ných zm�n r�zných 

sazeb, novelizování novel, vydávání nových zákon�, vyhlášek, na�ízení, výklad�

a stanovisek,  

• Zamezení ú�elného p�esouvání zisk� do zemí s p�ízniv�jším da�ovým 

systémem. Na základn� rovné dan�, by tito poplatníci odvedli více daní 

v tuzemsku na úkor daní a poplatk� odvád�ných v zahrani�í,  
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• Transparentnost a p�íznivost - nov� nastavený systém je zpr�hledn�ný p�i 

minimalizace náklad� na da�ovou správu, administrativu a �asových náklad�

plátce,  

• Snížení úrokových sazeb – ke snížení p�isp�je rozdílná funkce úrok� v systému 

rovné dan�, sklon k úsporám nepoklesne. D�sledkem nezdan�ní dividend bude 

oživení obchod� na burze,  

• Snížení mzdových náklad� - spole�nosti zam�stnávající nadpr�m�rn� placené 

zam�stnance budou snižovat mzdové náklady i p�i mírn� rostoucí hodnot�

�istých mez. V d�sledku toho cena prodávaného zboží �i služeb z�stane 

konstantní, pop�ípad� bude moci i klesat. V sou�tu bude vyšší nominální, ale 

p�edevším reálný r�st hrubého domácího produktu,  

• Zvýšení celkových da�ových p�íjm� státu – obhájci koncepce nové dan� tvrdí, 

že celkové da�ové p�íjmy státu se zvýší v d�sledku zjednodušení da�ového 

systému odstran�ním výjimek, ve kterých hledají da�oví poplatníci kli�ky ke 

krácení da�ové povinnosti.29

Nevýhody 

• Zm�na mnoha ekonomických aspekt� - vychýlení hodnoty pen�z (z d�vod�

postavení úrok�), rentability investic (zm�nou dosavadního odpisování), trhu 

práce (snížení progresivity zdan�ní mezd) i zahrani�ního obchodu, to by však 

nem�l být základ pro její odmítnutí, 

• Zavedení rovné dan� jako dan� z p�íjm� spravované dle teritoriálního principu 

s osvobozením úrok� a dividend, m�že být �lenskými státy Evropské unie 

ozna�eno za projev neférové da�ové sout�že, neslu�itelné se stávajícími 

zásadami v oblasti zda�ování podnikatelských zisk�. Bude záležet na ofenzivní 

a kvalitní protiargumentaci �eské diplomacie p�i obhajování rovné dan� p�ed 

vznesením možného obvin�ní z projevu neférové da�ové sout�že,  

• Uvedením rovné dan� se dvojí zdan�ní zcela neodstraní, je to p�edevším 

v d�sledku s koexistencí s jinými dan�mi, jejichž existence bude podmín�na 

tlaky mezinárodními (spot�ební dan�) a lokálními (da� z nemovitosti),  

                                                
29 HALL, R. E. a RABUSHKA, A. The Flat Tax: 2nd Edition. 2007. s. 35-79.    
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• Na odstran�ní od�itatelných položek od základu dan� mohou nemile doplatit 

dobro�inné a p�ísp�vkové organizace, které jsou na darech spole�ností 

a fyzických osob závislé,  

• Smysluplnému zavedení v našich podmínkách p�edchází postupné zm�ny 

v oblasti p�ímého a nep�ímého zdan�ní, zda�ování dovozu a osvobození vývozu, 

zrychlování odpisování pro investi�ní majetek, snižování sazeb daní z p�íjm�

i ošet�ení povinného zdravotního a sociálního pojistného, 

• Administrativní jednoduchost by sebou pravd�podobn� p�inesla pokles poptávky 

po službách da�ových poradc�, ú�etních kancelá�í, administrativních 

pracovník�, právník� a advokát�.30

2.4 Rovná da� v Evropské unii 

Suverenita dává státu právo vykonávat rozhodnutí s kone�nou platností a závazností. 

Jedním ze symbol� svrchovanosti státu je da�ová politika, kterou si státy zachovaly i po 

vstupu do Evropské unie. Aby jednotný evropský trh fungoval efektivn�, je nutné 

v da�ové politice jednotlivých stát� u�init kroky plynoucí k ur�ité harmonizaci systém�

�lenských stát�. Da�ová harmonizace sbližuje da�ové soustavy �lenských stát� na 

základ� spole�n� stanovených pravidel. Spolupráce v da�ové problematice je zakotvena 

v základních smlouvách, pravidla jsou stále rozši�ovány. Jasn� stanovený a všemi 

akceptovatelný cíl v oblasti daní stanoven není. 

Integra�ní proces je roz�lenit do t�í fází: 

• slad�ní výb�r� daní, 

• sjednocení metodiky konstrukce da�ového základu, 

• a da�ové sazby.31  

Zábrany jsou v sou�asné dob� v Evropské unii spat�ovány v následujících 

skute�nostech: 

• Dan� z p�íjm� jsou v p�sobnosti jednotlivých vlád, 

                                                
30 HALL, R. E. a RABUSHKA, A. The Flat Tax: 2nd Edition. 2007. s. 35-79. 
31 NERUDOVÁ, D. Harmonizace da�ových systém� zemí Evropské unie. 2011. s. 13. 
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• Nep�ímé dan� jsou v zorném úhlu integrace, protože ovliv�ují fungování 

evropského trhu, 

• Dan� z podnikání by nem�ly zp�sobovat škodlivou konkurenci mezi 

jednotlivými státy a m�ly by p�isp�t k volnému pohybu kapitálu, 

• Sociální a penzijní systému mají p�isp�t k odstran�ní diskriminace obyvatel 

jednotlivých zemí, mají zabránit svobodnému usazování a investování 

v kterémkoliv stát� na území Evropské unie.  

Obecn� je konkurence vnímána jako dobrý faktor, v jehož d�sledku roste tržní 

efektivnost, v p�ípad� da�ové konkurence toto �íci nelze.32  

Harmoniza�ní proces pohlíží na nep�ímé zdan�ní jako primární, práv� harmonizace 

dan� z p�idané hodnoty a spot�ebních daní má nejv�tší vliv na jednotný trh. Strukturální 

integrace p�ímých daní se zprvu jevila jako mnohem jednodušší proces, než u daní 

nep�ímých. Po d�kladném zmapování možností harmonizace v tomto sm�ru, komisa�i 

došli k záv�ru, že systémy zdan�ní jsou navenek velice podobné, uvnit� se ovšem 

skrývají velké rozpory. Jedná se nap�. o sestavování da�ového základu, formy zdan�ní, 

nezdanitelné �ásti, zda�ované období, samotnou definici poplatníka dan�, p�edm�tu 

a celé �ady dalších definic.33

                                                
32 NERUDOVÁ, D. Harmonizace da�ových systém� zemí Evropské unie. 2011. s. 47. 
33 tamtéž. 
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* modrá – zem� se zavedenou rovnou daní; �ervená – zem� s jiným da�ovým systémem 

Obrázek �. 2 Rovná da� v Evrop�

Zdroj: Rovnou da� má už p�lka Evropy. MACH, P. EUportál [online]. 

Lze �íci, že zavád�ní rovné dan� v Evrop� je charakteristické p�edevším 

pro postkomunistické zem�, tedy zem� s nov� vznikající demokracií. Rovná sazba dan�

je zavedena je pouze v Estonsku, Lotyšsku, Litv�, �eské republice, Slovensku, 

Rumunsku a Bulharsku. Myšlenky mají zp�sob, jak se znovu vyno�ovat na ne�ekaných 

místech, to doslova platí o podstat� rovné dan�.  

Navzdory radám západních ekonom�, nov� nezávislá zem�, Estonsko p�ijalo rovnou 

sazbu dan� s ú�inností od 1. ledna 1994. P�ijata byla rovná sazba dan� osobní 

a z podnikání ve výši 26%. Od té doby se sazba p�i n�kolika p�íležitostech snížila, 

cílovou hodnotou je 18%. Estonsko zrušilo da� z p�íjm� právnických osob, ukládá 

pouze stejnou paušální sazbu na vyplácené dividendy, tedy na rozd�lené p�íjmy. Firmy 

jsou siln� motivovány k reinvestici zisku, což podporuje další ekonomický r�st. 

Estonský rozpo�et byl od roku 2001 ukon�en jako p�ebytkový. Rovná da� osobní 

vykazuje Hall-Rabushkovskou povahu, s výjimkou zdan�ní dividend, úrok�
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a kapitálových zisk�. V systému existují od�itatelné položky, které jsou nad rámec 

rovné dan�, jejich výše je však omezena maximální hranicí, m�že dosáhnout 50% 

zdanitelného p�íjmu. Rovná da� z�stává zachována navzdory objevujícím 

se pochybnostem o její spravedlnosti a životaschopnosti p�i zvyšujících se rozdílech 

v p�íjmech, mí�e p�erozd�lení v sociálních a neúm�rn� rostoucí sazb� DPH. 

O zjednodušení zde není pochyb, 4/5 da�ových p�iznání jsou podávána elektronicky 

a jejich vypln�ní netrvá déle než 15 minut. Estonsko spustilo lavinu rovné dan�.34

V roce 1995 byla dle konceptu rovné dan� sjednocena sazba dan� z p�íjmu v sousedních 

státech. V Lotyšsku ve výši 25% a v Litv� ve výši 33%. V roce 2004 pak na Slovensku 

a v roce 2005 v Rumunsku. Litevský da�ový systém je podstat� rovné dan� nejvíce 

vzdálen, nejspíše by tak nem�l být ani ozna�ován. Sazby dan� z p�idané hodnoty jsou 

t�i, osobní da� má duální charakter (kapitálové p�íjmy, honorá�e, d�chody, pronájem �i 

tv�r�í �innost jsou zdan�ny 15%ní sazbou a mzda 24%ní sazbou – d�íve 33%). Da�

z p�íjmu právnických osob má sice jednotnou sazbu 15%, zda�uje ovšem reinvestovaný 

zisk a naopak n�které dividendy nezda�uje v�bec. Atributy rovné dan� tak jsou 

zamezení dvojího zdan�ní rozd�leného zisku a osvobození úrok� z vklad�.35  

Lotyšsko si po zavedení rovné dan� ponechává nezm�n�nou sazbu 25% pro da� osobní. 

Nezdanitelné minimum a od�itatelná �ástka na dít� jsou ve srovnání s p�edchozími 

dv�ma pobaltskými státy pon�kud nižší. Dividendy, které pocházejí ze zisku 

vytvo�eného na území Evropského hospodá�ského prostoru, nejsou zdan�ny, jinak 

podléhají sazb� 10%. U rezident� nejdou zdan�ny p�ijaté úroky a pojistné prémie 

z finan�ních institucí. Sazba dan� z p�íjmu právnických osob vykazuje klesavou 

tendenci z 25% postupn� na 15%. Da� z p�idané hodnoty se �lení na základní sazbu 

doprovázenou sníženou sazbou, zavedena v rozporu s doktrínou rovné dan� až v roce 

2003.36

                                                
34
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. s. 12. a HALL, R. E.  

35 RABUSHKA, A. The Flat Tax: 2nd Edition. 2007. s. viii. 
36
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. s. 12 – 15. 
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3 ANALYTICKÁ �ÁST 

V této �ásti bakalá�ské práce se zam��ím zejména na da�ový systém �eské a Slovenské 

republiky z pohledu rovné dan�, tedy na zdan�ní fyzických a právnických osob.  

�eskou a Slovenskou republiku spojuje stejn� jako spole�ná historie také spole�ný 

da�ový systém platný na území �eskoslovenska. Po událostech v roce 1989 

odstartovaly zásadní zm�ny tém�� ve všech oblastech, da�ový systém nevyjímaje. Tyto 

zm�ny m�ly za cíl reagovat na nové podmínky a podpo�it konkurenceschopnost. 

Da�ová reforma p�inesla zcela nový systém, který za�al platit po rozpadu 

�eskoslovenska k 1. 1. 1993. Následující tabulka zobrazuje zm�ny, které da�ová 

reforma p�inesla.  

Tabulka �. 1 Porovnání struktury da�ového systém p
ed a po reform� v roce 1993 

Da�ový systém �eskoslovenska platný do 31. 12. 1992 

Zdan�ní fyzických osob 
Da� ze mzdy Da� z p�íjmu fyzických osob 

Da� z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti Pojistné na všeobecné zdravotní pojišt�ní 
Da� z p�íjm� obyvatelstva Pojistné na sociální zabezpe�ení 

  P�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 

Zdan�ní podnik�
Odvody z objemu mezd Da� z p�íjmu právnických osob 

Odvody ze zisku Pojistné na všeobecné zdravotní pojišt�ní 

D�chodová da� Pojistné na sociální zabezpe�ení 

Zem�d�lská da� organizaci P�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 

P�ísp�vky na �áste�nou úhradu náklad� sociálního 
zabezpe�ení   

Majetkové dan�
Domovní da� Da� z nemovitosti 

Zem�d�lská da� z pozemk� 
 da� z pozemk�

Notá�ský poplatek z d�dictví � da� ze staveb 

Notá�ský poplatek z darování Da� d�dická 

Notá�ský poplatek z p�evodu nemovitostí Da� darovací 
  Da� z p�evodu nemovitostí 
  Da� silni�ní 

Spot
ební da�
Da� z p�idané hodnoty 

Spot�ební dan� z 


 uhlovodíkových paliv a maziv 


 piva 


 vína 

 lihu a lihovin 

    Da� z obratu 
    Dovozní da�


 tabáku a tabákových výrobk�
Zdroj: P�evzato z VÍTEK, L., Da�ová politika �eské republiky. 2001. 
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Reformy obou zemí, které vedly k sou�asnému stavu a hrály d�ležitou roli 

v optimalizaci da�ových systém� do souladu s principy rovné dan�, budou zmín�ny 

v následujících kapitolách. 

3.1 Vývoj rovné dan� v �R od roku 2007 

Da�ový systém �eské republiky od roku 2007 vykazuje pozvolné náznaky aplikace 

konceptu rovného zdan�ní. V pozadí stojí snaha o podporu ekonomiky státu, vize 

vyššího disponibilního p�íjmu spot�ebitel� a zvýšení agregátní poptávky.  

3.1.1 Progresivní zdan�ní 

Progresivní zdan�ní, které fungovalo také v da�ovém systému �R, je výsledkem úsilí 

da�ových analytik� �ešících otázku spravedlnosti, podle nichž toto t�íd�ní požadavku 

nejlépe vyhovuje. R�zné skupiny osob ve spojitosti s výškou svých p�íjm� budou platit 

jinou výši daní p�i rozdílné spot�eb� stejn� zdan�ného zboží a služeb nebo p�i rozdílném 

zp�sobu výpo�tu stejné dan�.  Domácnosti s nízkými p�íjmy, které v�tšinu svých 

prost�edk� vydají na nájemné a nezbytné poplatky, tedy použijí na dan� obsažené 

v t�chto platbách velkou �ást svých p�íjm�.37

Dle zm�ny míry zdan�ní v d�sledku zm�n d�chodu rozlišujeme dan�: 

• progresivní, 

• proporcionální, 

• regresivní. 

Konstrukce progresivní da�ové sazby je oproti pevn� stanovené sazb� pon�kud 

obtížn�jší. S r�stem d�chodu poplatníka dochází k r�stu míry jeho zdan�ní. �ím 

je d�chod poplatníka vyšší, tím v�tší �ást svého d�chodu zaplatí na dani. V praxi 

se používají tzv. pásmové sazby.38

                                                
37 ŠIROKÝ, J. a kol. Da�ové teorie : s praktickou aplikací. Praha. 2008. s. 54 - 55. 
38 tamtéž. 
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Progresivní sazba dan� se aplikuje nej�ast�ji u osobních daní. Používá se varianta 

klouzavé progrese, kdy se vyšší sazba dan� použije na tu �ást základu dan�, která 

p�evyšuje stanovenou hranici, d�chod pod touto hranicí je zdan�n nižší sazbou.  

V následující tabulce je uveden p�iklad klouzavého progresivního zdan�ní – stanoven je 

základ dan� a da�ová sazba.39  

Tabulka �. 2 P
íklad zápisu klouzavé progresivní da�ové sazby 

Základ dan� v K�

od  do 
Da� Ze základu p
esahujícího 

0 100 000 10%

100 001 200 000 10 000 K� + 20% 100 000 K�

200 001 300 000 30 000 K� + 25% 200 000 K�

300 001 a více 55 000 K� + 30 % 300 000 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce je základ dan� poplatníka roz�len�n na �ty�i �ásti, kterým jsou p�i�azeny 

p�íslušné klouzavé progresivní sazby. Pro názornost je výše klouzavého progresivní 

zdan�ní zobrazeno na šesti základech dan�.  
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Graf �. 1 Klouzavá progrese 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
39 ŠIROKÝ, J. a kol. Da�ové teorie : s praktickou aplikací. Praha. 2008. s. 54 - 55. 
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V grafu jsou zobrazena výsledná zdan�ní nadefinovaných základ� dan�. Základ dan�  

�. 1 �iní 100 tis. K�, p�i zdan�ní 10% je výsledná da� 10 tis. K�. Základ dan� �. 2 spadá 

do druhé �ásti zdan�ní, jeho výše je 150 tis. K�. Výsledná da� je sou�tem pevné �ásti 

10 tis. K�, tedy 10% horní hranice rozmezí prvního základu dan� a 20% ze základu 

p�esahujícího 100 tis. K�.  Základ dan� �. 3 je nadefinován ve výši horní hranice druhé 

�ásti, tedy 200 tis. K�. Jako u p�edchozího p�íjmu je da� sou�tem 10 tis. K� a 20% 

ze základu p�esahujícího 100 tis. K�, tedy ze 100 tis. K�. Základ dan� �. 4 je 250 tis. K�, 

st�ed t�etího rozmezí základu dan�. Výsledná da� je 42 500 K�, sou�et pevné �ásti  

30 tis. K� a 25% p�esahujícího 200 tis. K�. Situace se opakuje u základu dan� �. 5, jeho 

výše je horní hranicí rozmezí – 300 tis. K�. Výše základu dan� �. 6 spadá do posledního 

rozmezí s nejvyšším zdan�ním. Pevná �ást základu dan�, 55 tis. K�, je nastavena jako 

nejvyšší zdan�ní p�edchozího rozmezí. �ástka p�esahující 300 tis. K� je zdan�na 30%, 

základ dan� �. 6 p�esahuje hranici o 50 tis. K�. 

V p�ípad� proporcionální sazby dan� se s r�stem základu dan� poplatníka míra jeho 

zdan�ní nem�ní. Poplatník vydává na platbu dan� ur�ené procento ze základu dan� bez 

ohledu na zm�nu výše svého d�chodu. Proporcionální sazba dan� p�edstavuje velmi 

jednoduchý výpo�et dan�.40  

  

U regresivního zdan�ní pr�m�rná da�ová zát�ž klesá s r�stem d�chodu poplatníka. �ím 

je d�chod poplatníka vyšší, tím menší �ást svého d�chodu jako da� zaplatí.  

V kontextu p�vodní myšlenky rovné dan� podle A. Rabushky a R. Halla nespl�uje 

progresivní zdan�ní princip spravedlnosti. Myšlenku zavést rovnou da� v �R 

p�edstavila Ob�anská demokratická strana poprvé ve svých volebních programech po 

                                                
40 ŠIROKÝ, J. a kol. Da�ové teorie : s praktickou aplikací. Praha. 2008. s. 54 - 55. 
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volbách do Poslanecké sn�movny v roce 2002 a také v následujících volbách v roce 

2006. Da�ová reforma ODS a její kritika je rozebrána v následující kapitole. 

3.1.2 Snaha o zavedení rovné dan� v �R 

Po volbách do poslanecké sn�movny v roce 2002 se za�alo mezi politiky otev�en�

hovo�it o nutnosti reformy ve�ejných financí. Politické strany p�icházely se svými 

návrhy, jak by reforma m�la vypadat. Sou�ástí této reformy byla i oblast daní. V návrhu 

Ob�anské demokratické strany (dále jen ODS), který vyšel pod názvem Modrá šance, 

byla rozvinuta myšlenka rovné dan� podle p�vodní teze tzv. true flat, což znamená 

rovná sazba dan� z p�íjmu fyzických osob, právnických osob a také dani z p�idané 

hodnoty. Všechny návrhy jednotlivých politických stran obsahovaly také další možné 

úpravy da�ového systému. Zavedením rovné dan� se zabývala pouze Modrá šance 

a dále volební program ODS v roce 2006 pod názvem Spole�n� pro lepší život. �ásti 

týkající se da�ové problematiky z obou program� budou shrnuty v následujícím textu. 

Rovná da� podle ODS

D�vody zavedení rovné dan� pramenily p�edevším z nep�ehlednosti a složitosti 

da�ového systému a spravedlnosti. Motivem bylo také st�edn�dobé, postupné 

vyrovnávání schodku státního rozpo�tu. Tímto vyjád�ením ODS do jisté míry napadla 

sama sebe, protože da�ový systém, jehož základy byly položeny v 90. letech, byl za 

vlády s v�tšinovým po�tem ODS. Zákon byl také zaplaven r�znými výjimkami 

a výjimkami z výjimek.  

Hlavní cíle návrh� ODS byly snížení deficitu ve�ejných rozpo�t� a stabilizace da�ové 

kvóty. ODS navrhovala sjednotit sazby dan� z p�íjm� fyzických a právnických osob 

na jednotnou sazbu 15%. D�vodem bylo nedostate�né množství pen�z ve státním 

rozpo�tu na pokrytí stále se zvyšujících pot�eb obyvatelstva na zdravotnictví, školství, 

ochranu, dopravu apod. Tento výpadek v p�íjmech státního rozpo�tu cht�la ODS 

nahradit jednotnou sazbou dan� z p�idané hodnoty také ve výši 15%. Toto opat�ení by 
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znamenalo snížení dosavadní základní sazby a zvýšení snížené sazby dan� z p�idané 

hodnoty.41  

Shrnutí hlavních da�ových bod� volební kampan� ODS 2006 Spole�n� pro lepší život: 

• jednotná 15% sazba dan� z p�íjmu fyzických osob, 

• jednotná sazba dan� z p�idané hodnoty 15%, 

• neexistence da�ových výjimek, 

• zrušení tzv. trojdan� (da� d�dická, darovací a z p�evodu nemovitosti), 

• zrušení dan� z kapitálových p�íjm� a z úrok�, 

• zavedení centrálního výb�rného místa pro výb�r daní, sociálního a zdravotního 

pojišt�ní, 

• zavedení ro�ních da�ových prázdniny pro živnostníky, 

• zavedení nulové sazby DPH u základních potravin i lék�, 

• zjednodušení da�ového systému, 

• zjednodušení da�ového p�iznání, na jehož vypln�ní bude sta�it pouze 15 minut, 

• snížení sazeb u zdravotního a sociálního pojišt�ní, 

• zrušení zbyte�ných p�edpis�, jako minimální da�, 

• možnost okamžitého odepsání náklad� ihned po po�ízení v plné výši u firem 

s obratem do 15 milion� ro�n�.42

Z t�chto bod� je patrná inspirace p�vodní myšlenkou rovné dan� tak, jak ji zpracovali 

ekonomové ze Stanfordské univerzity – jednotná sazba dan� na vše, jednoduchý 

a efektivní da�ový systém.  

V návaznosti na navrhované zm�ny odstartovala �SSD kampa� s názvem ODS Mínus. 

Koncepce rovné dan� je podle jejího názoru pouhým experimentem a sociální 

katastrofou. Podporuje prakticky hlavn� bohaté lidi a dále argumentuje  

rovnicí rovná da� = zdražení potravin, lék�, vody, tepla, ve
ejné dopravy, bydlení 

a dalších základních životních pot
eb a to p
edevším v d�sledku snížené sazby 

DPH. Rovná da� je solidární, je to ovšem solidarita chudých s bohatými. Dle vyjád�ení 

                                                
41 TLUSTÝ, V. Modrá šance: Základní teze finan�ní politiky ODS. 1/2003. Praha. s. 15 – 18. 
42 Volby do Poslanecké sn�movny P�R. ODS [online]. 
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�SSD si 80% lidí své p�íjmy relativn� zhorší, výrazn� si pak polepší lidé 

s nadpr�m�rnými p�íjmy. ODS ne�eší složité sociální situace, v nichž se domácnosti 

nacházejí. Rovná da� vede tedy k prohloubení chudoby s následnými problémy 

kriminality, alkoholismu �i drogové závislosti.43

ODS vydala vyjád�ení k jednotlivým stanovisk�m. Navrhovaná koncepce má v úmyslu 

snížit dan� všem, nevyjímaje ob�any s vyššími p�íjmy. Praxe ukázala, že zvyšování 

da�ových sazeb vede obvykle k jejich nižšímu výb�ru, naopak snížení sazeb objem 

vybraných daní zvyšuje. Omezení progresivního zdan�ní je sou�ástí širší koncepce 

rovné dan�. Sjednocení sazeb DPH bude mít samoz�ejm� za následek zdražení komodit 

obsažených v nižší sazb�, na druhou stranu dojde taktéž ke snížení základní sazby dan�, 

která se týká podstatn� vyššího po�tu položek.44

Po vít�zných volbách do poslanecké sn�movny v roce 2006 se ODS poda�ilo výše 

zmín�ný politický program realizovat v omezené mí�e.   

Rovná da� není chiméra – Václav Klaus

K tématu rovné dan� se vyjád�il také prezident �eské republiky. Podle Václava Klause 

není nelogické ani p�ekvapivé, že lidé cht�jí státu platit co nejmenší dan�. Jde 

p�edevším o to, jak neplacení bránit. Podle Václava Klause využívají da�ové úniky 

nesouladu, nep�ehlednosti, nejednozna�nosti a složitosti systému. V da�ovém systému 

existuje mnoho šedých zón, které využívají �i zneužívají jak plátci daní, tak da�oví 

ú�edníci. V Americe se každoro�n� opakuje zajímavý pokus: výsledkem stejných 

vstupních dat da�ového p�iznání v rukou r�zných expert� je, že každý z nich navrhne 

jinou da�ovou povinnost.  

Navrhování dalších da�ových úlev znamená jen zv�tšování šedých zón. Rovná da�

znamená komplexní da�ovou reformu. Rovná je spravedlivá, snadno spo�ítatelná 

i levná. Je to racionální a moc pot�ebný projekt, který spo�ívá v postupných krocích 

a nemusí znamenat žádné sociální zem�t�esení. Rovná da� vždy byla sou�ástí Klausova 

                                                
43 ODS mínus. Volby 2006: Jistoty a prosperita [online]. 
44 tamtéž. 
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dlouhodobého boje pro zavedení co nejnižší da�ové sazby a minima odpo�itatelných 

položek, tento boj za svého p�sobení nevyhrál.45

3.1.3 Stav po reform� – 1. 1. 2008 

Druhým návrhem bylo Kalouskovo politicky kompromisní �ešení v podob� redukované 

rovné dan� z p�íjm� fyzických a právnických osob, kdy z�stávají zachovány stávající 

sazby dan� z p�idané hodnoty. Do praxe byla od 1. 1. 2008 uvedena práv� tato 

Kalouskova varianta.46

Od roku 2008 p�išla v platnost sazba dan� z p�íjm� fyzických osob pro všechny bez 

ohledu na výši jejich p�íjm� ve výši 15%, od tohoto roku až doposud z�stává 

konstantní. Následují zm�ny, které sebou tato reforma p�inesla. 

• Zm�na sazby dan� – reforma znamenala sjednocení sazby dan� ze �ty� sazeb na 

jednu jedinou. Progresivní zdan�ní fyzických osob p�ed reformou je 

zaznamenáno v následující tabulce. 

Tabulka �. 3 Sazba dan� v roce 2006 a 2007 p
ed zavedením rovné dan�

Základ dan� v K�

od do 
Da� Ze základu p
esahujícího 

0 121 200 12%

121 200 218 400 14 544 K� + 19% 121 200 K�

218 400 331 200 33 012 K� + 25% 218 400 K�

331 200 a více 61 212 K� + 32 % 331 200 K�

Zdroj: zpracováno dle § 16 zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, ve zn�ní platném  

do 31. prosince 2007 

                                                
45 KLAUS, V. Rovná da� není chiméra. �lánky a eseje [online] 
46
�IŽÍK, V. Rovná da� v teorii a praxi. In Informa�ní studie [online]. s. 9. 
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Vývoj nejvyšší sazby dan� z p�íjm� fyzických osob ukazuje následující graf. 

Graf �. 2 Vývoj nejvyšší sazby dan� z p
íjm� fyzických osob v letech 1993 – 2011 

Zdroj: Predikce da�ových výnos�. Ministerstvo financí �eské republiky [online]. 

�

Od roku 2008 je da� po�ítána ze základu dan� sníženého o nezdanitelnou �ást základu 

dan� (§ 15) a od�itatelné položky od základu dan� (§ 34) �iní 15%.   

• Zm�na základu dan� - zavedení rovné dan� sebou p�ineslo i zm�nu základu 

dan�. Do konce roku 2007 byla základem dan� hrubá mzda po ode�tu pojistného 

na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti 

a všeobecného zdravotního pojišt�ní za zam�stnance.47

V sou�asné dob� je základem dan� tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá 

mzda zvýšená o �ástku odpovídající pojistnému na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na 

státní politiku zam�stnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojišt�ní, které je 

z t�chto p�íjm� podle zvláštních právních p�edpis� povinen hradit zam�stnavatel.48

Sazba dan� je stavena ve výši 15%, v d�sledku zm�ny základu dan� dosahuje daleko 

vyššího reálného zdan�ní. Da� pro n�koho rovná a pro n�koho o n�co rovn�jší. Do výše 

                                                
47 Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, ve zn�ní platném do 31. prosince 2007. § 6 odst. 13. 
48 Zákon �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. § 6 odst. 13. 
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placených daní vstupují jako v minulých letech slevy na dani. Slevy na dani jsou pro 

každého poplatníka stejné bez ohledu na výši jeho p�íjmu. U vyšších p�íjm� tyto slevy 

na dani nemají již takový efekt jako u p�íjm� nižších, kde díky slevám m�že být 

výsledná da�ová povinnost nulová, nebo zna�n� snížená. 

3.2 Rovná da� v SR 

Poslední výrazná zm�na slovenského da�ového systému prob�hla p�i p�echodu 

z centráln� plánované ekonomiky na ekonomiku tržn� orientovanou po rozpadu 

�eskoslovenska. Od té doby prob�hlo nespo�et novelizací a úprav, a implementací 

r�zných da�ových výjimek. Výsledkem tohoto procesu byl velice komplikovaný 

a nep�ehledný da�ový systém, v n�mž se vyznali pouze odborníci. Za nejpal�iv�jší 

problém bylo považováno, stejn� jako v �R, r�zné druhy sazeb, a� už podle výše p�íjmu 

nebo podle druhu zda�ovaného p�íjmu. Da�ová reforma byla tedy nevyhnutelná. 

Hlavním cílem reformy bylo zavedení rovné dan�.  

Slovensko zd�raz�ovalo výhody, které zavedení rovné dan� p�inese: 

• komparativní výhodu, 

• rovnost šancí, 

• jednoduchost, 

• nejvíce dodržuje rovnost zdan�ní, 

• zachovává progresivitu zdan�ní, 

• nejlépe odstraní výjimky, 

• rovná da� je spravedlivá, jednoduchá, neutrální, ú�inná. 

3.2.1 Da� z p
íjmu fyzických osob 

Poplatníci dan� z p
íjmu fyzických osob § 2 / Základní pojmy § 2

P�vodní definice § 2 s rozší�ila a jejím obsahem jsou v novém zákon� definice 

základních pojm�, jako kdo je poplatníkem pro ú�ely zákona o dani z p�íjmu, 
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poplatníkem s neomezenou da�ovou povinností, poplatníkem s omezenou da�ovou 

povinností a další. Tento paragraf se tedy rozší�il z p�vodních 193 na 1049 slov.49

P
edm�t dan� § 3

Tento paragraf definuje p�edm�t dan� z p�íjmu fyzických osob. V následující tabulce je 

p�ehled t�chto p�íjm�.  

Tabulka �. 4 P
edm�t dan� z p
íjmu fyzických osob p
ed a po reform�

P
edm�t dan�

P
ed reformou Po reform�   

P�íjmy ze závislé �innosti 

a funk�ních požitk�
§ 6 P�íjmy ze závislé �innosti § 5 

P�íjmy z podnikání a z jiné 

samostatn� výd�le�né �innosti 
§ 7 

P�íjmy z podnikání, z jiné samostatn�

výd�le�né �innosti a z pronájmu 
§ 6 

P�íjmy z kapitálového majetku § 8 P�íjmy z kapitálového majetku § 7 

P�íjmy z pronájmu § 9 Ostatní p�íjmy § 8 

Ostatní p�íjmy § 10   

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení 

k 31.12.2003. § 6 – 10. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 5 – 8. 

Struktura p�edm�tu dan� p�ed reformou je totožná s �R. Po reform� v roce 2004 došlo 

k p�esunu paragraf� o jedno �íslo zp�t v d�sledku celkového zjednodušení zákona, tedy 

redukcí po�tu jednotlivých paragraf�. Dále byl zrušen p�vodní § 9 a p�íjmy z pronájmu 

se p�esunuly do nového § 6 mezi p�íjmy z podnikání a z jiné samostatn� výd�le�né 

�innosti. V tomto konkrétním § 3 došlo k p�esunutí n�kolika pojm�, které najdeme nyní 

v § 2, a došlo k rozší�ení skupiny p�íjm�, které nejsou p�edm�tem dan�.50

Obsah jednotlivých paragraf� (§ 5, 6, 7, 8 dle nového zákona) je v podstat� obdobný. 

Definuje p�íjmy, které spadají do p�íslušné kategorie. Provedené zm�ny navazovaly na 

filosofii zjednodušení a redukce. Lze pozorovat odstran�ní odvolávek v textu na jiné 
                                                
49 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 2. a Zákon  
    �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 2. 
50 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 3. a Zákon 
    �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 2. 
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paragrafy, podle mého subjektivního pohledu došlo k p�ehledn�jšímu �len�ní textu, 

odstran�ní p�ebyte�ného textu a celkovému zjednodušení v�t.  

Ke zm�n� došlo nap�íklad v uplat�ování paušálních výdaj� v § 7 (nyní § 6). Zm�nu 

znázor�uje následující tabulka.  

Tabulka �. 5 P
ehled sazeb paušálních výdaj�

Paušální da�

P
ed reformou Po reform�   
P�íjmy ze zem�d�lské výroby, 

lesního a vodního hospodá�ství
60%

P�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního 

a vodního hospodá�ství 
40%

Použití nebo poskytnutí práv 

z pr�myslového anebo jiného 

duševního vlastnictví 

35%

P�íjmy ze živnosti a z podnikání podle 

zvláštních p�edpis� a další p�íjmy 

z podnikání podle odstavce 1 

40%

Použití nebo poskytnutí práv 

z pr�myslového anebo jiného duševního 

vlastnictví 

40%

P�íjmy z �inností, které nejsou živností 

ani podnikáním, p�íjmy znalc�

a tlumo�ník� a další p�íjmy z jiné 

samostatn� výd�le�né �innosti podle 

odstavce 2 

40%

P�íjmy ze živnosti, z podnikání 

vykonávaného na základ�

jiného než živnostenského 

oprávn�ní podle zvláštních 

p�edpis� a z p�íjm� uvedených 

v odstavci 2 písm. b) a c) 

25%

P�íjmy z pronájmu 40%

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení 

k 31.12.2003. § 7. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znen. § 6. 

Z tabulky je z�ejmé, že po reform� došlo k redukci t�í sazeb paušálních výdaj� 60%, 

35% a 25% na jednu 40% a k drobným úpravám definice jednotlivých p�íjm�. 

V § 6, odst. 10 zákona po reform�, který definuje sazbu paušálních výdaj� je nov�

zakotvena podmínka, která povoluje uplatn�ní t�chto výdaj� poplatníkovi, který není 

plátcem DPH, nebo poplatníkovi, který je plátcem DPH pouze �ást zda�ovacího období. 
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Osvobození od dan� § 4 / § 9

U p�íjmu osvobozených od dan� došlo k následujícím zm�nám: 

• zna�né zjednodušení ustanovení týkajícího se prodeje nemovitosti a movité v�ci  

• zrušení ustanovení o malých vodních, v�trných elektrárnách a dalších 

obdobných za�ízení 

• došlo ke zm�n� zn�ní ustanovení týkajícího se prodeje cenných papír�

a z p�evodu ú�asti na spole�nosti, osvobozen je p�íjem do výše 500 Euro snížený 

o výdaje s prodejem souvisejícím 

• zrušen p�íjem z dotací ze státního rozpo�tu poplatník�m, kte�í podnikají 

v zem�d�lské výrob� nebo v lesním a vodním hospodá�ství a další 

Celkov� došlo ke zkrácení a zjednodušení a výmazu výjimek. Po�et slov klesl 

z p�vodních 2078 na 1560.51

Základ dan� § 5 / § 4

Základ dan� se stanoví jako sou�et díl�ích základ� jednotlivých druh� p�íjm�

uvedených v § 5, 6, 7 a 8 podle nového zákona. Základ dan� zjišt�ný podle § 6 až 8 se 

snižuje o da�ovou ztrátu.  

V tomto paragrafu došlo reformou ke zm�n� zda�ování p�íjm�, které plynou manžel�m 

z jejich bezpodílového spoluvlastnictví. Z p�vodního zda�ování u jednoho z nich lze 

nyní základ dan� rozd�lit ve stejném pom�ru každému z nich, pokud se nedohodnou 

jinak.  Dále jsou v novém zákon� zahrnuty výdaje vynaložené na zahájení �innosti 

podnikání. Další zm�ny vedly spíše k redukci po�tu slov z p�vodních 530 na 446.52

                                                
51 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 4. a Zákon 
    �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 9. 
52  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 5. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 4. 
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Snížení základu dan� § 12 / Nezdanitelné �ásti základu dan� § 11

Základ dan� se snižoval o nezdanitelné �ásti základu dan�, konkrétn� o slevy: 

• na poplatníka 38 760 Sk, 

• na vyživované dít� 16 800 Sk, 

• na manželku/manžela 12 000 Sk, 

• na �áste�ný invalidní d�chod 8 400 Sk, 

• na invalidní d�chod 16 800 Sk.53

Nezdanitelná �ást základu dan� na poplatníka se násobila koeficientem, který byl 

stanovený zákonem o státním rozpo�tu na p�íslušený rozpo�tový rok pro konkrétní 

zda�ovací období. Nezdanitelná �ást základu dan� na vyživované dít� se dvojnásobila, 

pokud bylo dít� držitelem pr�kazu ob�ana s t�žkým zdravotním postižením. 

Nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) bylo možné uplatnit, pokud žili 

s manželem/manželkou ve spole�né domácnosti a jeho/její p�íjem nep�esáhnul  

38 760 Sk. Od základu dan� bylo možné ode�íst hodnotu dar� poskytnutých 

za zda�ovací období obcím a jiným právnickým osobám se sídlem na území SR 

na financování v�dy a financování apod. pokud úhrnná hodnota dar� byla 

ve zda�ovacím období alespo� 500 Sk. V souhrnu bylo možné ode�íst maximáln� 10 % 

ze základu nesníženého o nezdanitelné �ásti základu dan�. V p�ípad� bezp�ísp�vkového 

dárcovství krve nebo jiných biologických materiál� bylo možné ode�íst 2 000 Sk.54  

Nezdanitelné �ásti základu dan� po reform� jsou zaznamenány v následujícím textu.

Pokud poplatník dosáhne ve zda�ovacím období základu dan�:

• menší nebo rovno 100 - násobku platného životního minima - nezdanitelná �ást 

základu dan� odpovídá 19,2 - násobku platného životního minima,

• vyšší než 100 - násobek platného životního minima - nezdanitelná �ást základu 

dan� odpovídá rozdílu 44,2 - násobku životního minima a ¼ základu dan�. 

Pokud je suma nižší než nula, nezdanitelná �ást základu dan� je rovna nule, 

                                                
53 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 12. 
54 tamtéž. 
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• menší nebo rovno 176,8 - násobku platného životního minima a manželka 

(manžel) žijící ve spole�né domácnosti ve zda�ovacím období: 

a) nemá vlastní p�íjem – nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) 

je ve výši 19,2 - násobku platného životního minima, 

b) má vlastní p�íjem nep�esahující �ástku 19,2 - násobku platného životního 

minima – nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) je rozdíl 

mezi 19,2 - násobku platného životního minima a vlastním p�íjmem 

manželky (manžela), 

c) má vlastní p�íjem p�esahující �ástku 19,2 - násobku platného životního 

minima – nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) je rovna 

nule. 

• vyšší než 176,8 - násobek platného životního minima a manželka (manžel) žijící 

ve spole�né domácnosti ve zda�ovacím období: 

a) nemá vlastní p�íjem – nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) 

je rozdíl 63,4 - násobku platného životního minima a ¼ základu dan� tohoto 

poplatníka. Pokud je suma nižší než nula, nezdanitelná �ást základu dan� na 

manželku (manžela) je rovna nule, 

b) má vlastní p�íjem – nezdanitelná �ást základu dan� na manželku (manžela) 

se vypo�ítá podle písmene a), snížená o vlastní p�íjem manželky (manžela). 

Pokud je suma nižší než nula, nezdanitelný základ dan� na manželku 

(manžela) je roven nule.55

Po reform� již není možné ode�íst hodnotu dar� od základu dan�. Nov� je definována 

sazba nezdanitelné �ásti základu dan� na poplatníka násobkem životního minima, 

v závislosti na výši dosaženého základu dan�. Dále z�stal pouze nezdanitelný základ 

dan� na manželku, jehož výše je stanovena podle toho, zda má nebo nemá vlastní 

p�íjem, p�ípadn� podle jeho výše, op�t stanový násobky životního minima. Ostatní 

nezdanitelné základy dan� byly zrušeny. Výše životního minima, která je nezbytná pro 

tyto výpo�ty, se stanovuje na zda�ovací období a m�že se tedy m�nit.56   

                                                
55 Zákon �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 11. 
56 tamtéž. 



46

Sazba dan� § 13 / § 15

V této �ásti došlo k zásadní zm�n�. Dle hlavní myšlenky rovné dan� došlo po reform�

ke sjednocení sazby dan� z p�íjmu fyzických a právnických osob (a také dan� z p�idané 

hodnoty). P�vodní sazba dan� se p�esunula z § 13 do § 15, který se nachází 

ve spole�ných ustanoveních pro fyzické i právnické osoby. Následující tabulka 

zobrazuje p�vodní a novou sazbu dan� z p�íjmu fyzických osob.57  

Tabulka �. 6 P
ehled sazeb dan� z p
íjmu fyzických osob p
ed a po reform�

Sazba dan� z p
íjmu fyzických osob 

P
íjem nad 

Sk 

P
íjem do 

Sk 
P
ed reformou 

Po 

reform�

0 90 000 10% 

90 000 180 000 9 000 Sk + 20 % z �ástky p�esahující 90 000 Sk 

180 000 396 000 27 000 Sk + 28 % z �ástky p�esahující 180 000 Sk 

396 000 564 000 87 480 Sk + 35 % z �ástky p�esahující 396 000 Sk 

564 000 a více 146 280 Sk + 38 % z �ástky p�esahující 564 000 Sk

19% 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení 

k 31.12.2003. § 13. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znen. § 15. 

Tímto krokem došlo ke zrušení p�vodního § 13, což p�isp�lo k redukci a zjednodušení 

zákona. Zjistit da� z p�íjmu je pro da�ového poplatníka podstatn� jednodušší 

a p�ehledn�jší. Na dopad této zm�ny na poplatníka se zam��ím v praktické �ásti na 

konkrétních p�íkladech. 

                                                
57 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 13. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 15. 
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Zvláštní zp�sob zda�ování p
íjm� poplatník� provozujících n�které �innosti § 15 

Podle tohoto paragrafu se mohli poplatníci, kte�í dosáhli p�íjm� z provozování 

zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství a ze živnosti a kte�í splnili další 

podmínky uvedené v tomto paragrafu v ustanovení 2, rozhodnout pro zaplacení paušální 

dan� z t�chto p�íjm�. Sazba této dan� je následující: 

• p�íjem 0 – 500 000 Sk  sazba 2%, 

• p�íjem 500 000 – 1 000 000 Sk sazba 2,25%, 

• p�íjem 1 000 000 – 1 500 000 Sk sazba 2,50%, 

• p�íjem 1 500 000 – 2 000 000 Sk sazba 2,75%.58

Dále byly v tomto paragrafu definované další podmínky pro uplatn�ní paušální dan�

a další nezbytné informace. Reforma ovšem tuto da� zrušila a již není možné její 

uplatn�ní. Navazující § 16 obsahoval úlevy na paušální dani a také byl zrušen. 

3.2.2 Da� z p
íjmu právnických osob 

Z p�vodních 5 paragraf�, byl zákon zredukován na 3. Lze �íci, že úpravy t�etí �ásti 

zákona se nesou ve stejném duchu, jako bylo zmín�no u dan� z p�íjmu fyzických osob. 

�ást v�nována dani z p�íjmu právnických osob byla zredukována tém�� o 500 slov.  

Dle zákona �. 366/1999 Sb. jsou v § 17 definováni poplatníci dan� z p�ijmu 

právnických osob jako právnické osoby a subjekty, které nejsou fyzickými osobami ani 

právnickými osobami. Poplatníci, mající sídlo na území Slovenska mají da�ovou 

povinnost, která se vztahuje na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území Slovenska, ale i na 

p�íjmy ze zdroj� ze zahrani�í. Poplatníci, nemající na území Slovenska sídlo mají 

da�ovou povinnost vztahující se pouze na p�íjmy ze zdroj� na území Slovenska. Po 

reform� se specifikace pojmu poplatníka z p�íjmu právnických osob stejn� jako pojem 

poplatníka z p�íjmu z fyzických osob p�esunula do § 2 Základní pojmy.  

                                                
58 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 15. 
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P
edm�t dan� § 18 / § 12 

P�edm�tem dan� jsou p�íjmy z veškeré �innosti a z nakládání se vším majetkem. 

P�íjmem je pen�žité a nepen�žité pln�ní ocen�né cenami b�žn� používanými, v míst�

a v dob� pln�ní nebo spot�eby. P�edm�tem dan� u neziskových spole�ností a zájmových 

sdružení právnických osob jsou p�íjmy z �inností, kterými dosahují zisk v�etn� p�íjmu 

z prodeje majetku, nájemného, reklam a �lenských p�ísp�vk�. Spole�níci ve�ejné 

obchodní spole�nosti a komplementá�i komanditní spole�nosti zda�ují �ást základu 

dan� na n� p�ipadající.  

P�edm�tem dan� pak nejsou p�íjmy získané nabytím akcií, d�d�ním nebo darováním 

nemovitosti, movité v�ci pop�ípad� majetkového práva (s výjimkou dar� na financování 

v�dy, vzd�lání, kultury, školství, požární ochranu, podporu mládeže, bezpe�nost, 

ochranu zví�at apod.)59

Nov� je tento paragraf roz�len�n dle jednotlivých druh� poplatník�. P�esn�ji jsou 

definováni poplatníci, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání. P�edm�t 

dan� spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní spole�nosti 

je uveden pouze odvolávkou na § 14 Základ dan�, kde je p�edm�t rozepsán – není tedy 

zbyte�n� zmi�ován n�kolikrát. N�které d�íve osvobozené p�íjmy byly p�esunuty do 

odstavce 7, který se v�nuje p�íjm�m, které nejsou p�edm�tem dan�. Jedná se nap�. 

o použití podílu zaplacené dan� na osobní ú�ely, p�íjem získaný darováním nebo 

d�d�ní, podíly na zisku, vypo�ádací podíly a p�íjmy plynoucí z d�vodu nabytí nových 

akcií a podíl�. 

Osvobození od dan� § 19 / § 13

Tento paragraf se v�nuje p�íjm�m osvobozených od dan�. Osvobozených p�íjm� bylo 

p�ed reformou 21 s 10 výjimkami. Osvobozené p�íjmy byly redukovány na po�et 15 

osvobození s 13 výjimkami, což je samoz�ejm� více než p�ed reformou, do výjimek 

jsem ovšem zapo�ítal i podmínky, které jsou nov� koncipovány u t�ech druh� omezení. 

                                                
59 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 18. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 12.  
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Bez t�chto podmínek se jedná pouze o 5 výjimek, které jsou p�evážn� odvolávkou na 

zdan�ní podle zvláštního paragrafu.60

Zjišt �ní základu dan� § 20 / Základ dan� § 14

Paragraf zna�n� zeštíhlel, z 12 ustanovení na nyn�jších 7. Obsahem je dále popis 

základu dan� poplatník� p�i likvidaci nebo zrušení konkursem, investi�ních spole�ností, 

komanditních spole�ností, spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti, komplementá��

komanditní spole�nosti. 

Paragraf zahrnuje také definici dar�, jejichž povaha m�že být pen�žitá, nepen�žitá, 

m�že mít i podobu poskytnuté služby obcím a jiným právnickým osobám se sídlem na 

území Slovenska alespo� v hodnot� 2000 Sk, v úhrnu lze ode�íst nejvýše 2% ze základu 

dan�. Specifikace dar� viz výše. Výjimkou jsou státní podniky a obchodní spole�nost, 

jejichž jediným spole�níkem nebo akcioná�em je Slovenská republika. Výjimkou jsou 

zájmová sdružení. Dále jsou popsány možnosti uplatn�ní dar� u komplementá��

komanditní spole�nosti a spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti. Definice dar�, tak 

i samotná možnost jejich uznání, stejn� tak možnost ode�tení p�ísp�vku vyplývajícího 

z �lenství ve sdružení byla odstran�na. V sou�asné dob� tedy není možné si pomocí 

dar� krátit základ dan�.61   

Od základu dan� bylo také možné ode�íst i p�ísp�vek výše popsaný do výšky 0,35% 

z objemu zú�tovaných mezd zaplacen nejvíce jednomu sdružení právnických osob, 

vyplývající �lenství v tomto sdružení.62  

Sazba dan� § 21 / § 15

U právnických osob m�la Slovenská republika p�ed reformou nastavenou jednotnou 

sazbu ve výšce 25% ze základu dan� ovšem s výjimkami. U zem�d�lské výroby, jejíž 

tržby z rostlinné a živo�išné výroby tvo�í více než 50% z celkových tržeb je sazba 15%. 

Sazba u poplatníka, který zam�stnává nejmén� 20 zam�stnanc� a sou�asn� podíl 
                                                
60 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 19. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 13. 
61 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 12. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 14. 
62 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 12. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 14. 
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zam�stnanc� se zm�nou pracovní schopnosti a zam�stnanc� se zm�nou pracovní 

schopností s t�žším zdravotním postižením p�evažuje více než 50% z pr�m�rného 

p�epo�teného po�tu zam�stnanc� je 18%.63

3.2.3 Spole�ná ustanovení 

Sazba dan� § 15

Sazba dan� je ve spole�ném ustanovení, platí tedy pro základ dan� fyzických osob 

sníženého o da�ovou ztrátu a o nezdanitelnou �ást základu dan�, tak i pro právnické 

osoby snížené o da�ovou ztrátu. Stanovená sazba dan� je 19% z takto stanoveného 

základu dan�.64

Zdroj p 
íjm� § 22 / Zdroj p
íjm� poplatníka s omezenou da�ovou povinností § 16 

Nov� eliminovaný paragraf je obsahov� koncipován stejn�. V paragrafu p�ed reformou 

byli poplatníky FO a PO, nebyla však v�bec stanovená omezená da�ová povinnost. 

Poplatník s omezenou da�ovou povinností má p�íjem na území Slovenské republiky 

z �inností prost�ednictvím stále provozovny, ze služeb z �ídící a zprost�edkovatelské 

�innosti a obdobných �inností poskytovaných na území Slovenska, i když nejsou stálou 

provozovnou. Poplatníkem s omezenou da�ovou povinností jsou také um�lci, sportovci, 

artisti �i osoby vykonávající obdobnou �innost osobn� nebo zhodnocované na území 

Slovenska p�ímo �i zprost�edkovan�.65

Základ dan� § 23 / Obecná ustanovení o zjiš�ování základu dan� § 17  

Stejn� jako v zákon� p�ed novelou jsou u jednotlivých poplatník�, kte�í vedou 

ú�etnictví r�znými zp�soby uvedeno, z �eho se vychází pro zjišt�ní základu dan�. 

Základem dan� je tedy rozdíl mezi p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan� a da�ovými 

výdaji, spadající v�cn� a �asov� do daného zda�ovacího období. Dále budou uvedeny 

                                                
63 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 21. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 15. 
64  Zákon �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 15. 
65 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 22. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 16. 
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úpravy hospodá�ského výsledku a také p�íklady, které se do základu dan� nezahrnují. 

Definované upravující položky jsou tém�� totožné, upravené jen minimáln�.66

HV (rozdíl mezi p�íjmy a výdaji) se dále upraví opravné položky: 

• + �ástky, které nelze zahrnout do da�ových výdaj�,  

• + �ástky, kterými jsme neoprávn�n� krátili p�íjmy,  

• - �ástky, které jsou neoprávn�n� sou�ástí výsledku hospoda�ení,  

• - �ástky smluvních pokut, které byly zaplaceny a + �ástky, které byly p�ijaty 

a další.67

Do ZD se nezahrnuje: 

• p�íjem dle zvláštní sazby dan�, 

• p�íjem z nákupu vlastních akcií za nižší hodnotu než je jmenovitá hodnota, 

• p�íjem již jednou zdan�ný dle tohoto zákona, 

• da� z p�idané hodnoty (vztahující se na hmotný a nehmotný majetek), 

• výnos z dluhopis� zahrnovaná do náklad� nebo p�íjm� p�i jejich prodeji, 

• 45% rozdílu, o který úhrn výdaj� z provozu vlastního stravovacího za�ízení 

p�evyšuje úhrn p�íjm�, 

• dotace poskytnutá na po�ízení odepisovaného hmotného majetku, 

• p�íjem p�íslušející k výdaji, který není da�ov� uznatelný, 

• a další.68

Da�ové výdaje § 24 / § 19 

Tento paragraf zabývající se da�ovými výdaji je taktéž výrazn� zredukován. Dle po�tu 

slov se jedná o redukci tém�� o 1000 slov, konkrétn� o 986 slov.  

Jestliže jsou výdaje dle zvláštního p�edpisu limitovány, výdaj lze zahrnout do da�ových 

výdaj� pouze do výše tohoto limitu. Limitovanými výdaji jsou nap�. výdaje na provoz 

vlastního za�ízení, výdaje na ochranu životního prost�edí a ochranu zdraví p�i práci 
                                                
66 Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 23. a Zákon 
    �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 17. 
67  tamtéž. 
68  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 23. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 17. 
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a hygienické vybavení pracoviš�, vzd�lávání a rekvalifikace, cestovní náhrady apod. 

Z limitovaných výdaj� byly vy�azeny odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, 

p�esn�ji z dopravních prost�edk� využívaných poplatníkem pravideln� – byly stanoveny 

konkrétní �ástky dle klasifikace produktu.  

Da�ovými výdaji jsou i odpisy hmotného a nehmotného majetku. Dále je to pak 

z�statková cena p�i vy�azení tohoto majetku prodejem, likvidací, bezúplatným 

p�evodem, vy�azením v d�sledku škody ta je ovšem specifikována pon�kud stru�n�ji, 

není specifikována kódem klasifikace produktu. Dále pak nap�. tvorba rezerv 

a opravných položek, p�ísp�vky na penzijní spo�ení apod.69

§ 25 / § 21

Da�ovými výdaji nejsou výdaje, které nesouvisí se zdanitelnými p�íjmy, i když tyto 

výdaje poplatník ú�toval. Da�ovými výdaji pak nejsou, náklady na po�ízení hmotného 

majetku, nehmotného majetku vylou�eného z odpisování, výdaje na zvýšení základního 

kapitálu v�etn� splácení p�j�ek, úplatky a jiné neoprávn�n� poskytnuté výhody, 

vyplacené podíly na zisku v�etn� tantiém, výdaje p�esahující limit stanovený zákonem, 

výdaje na technické zhodnocení, výdaje na reprezentaci, výdaje na reklamu  

do 16,6 euro, výdaje na osobní ochranu poplatníka a další.70

Rezervy a opravné položky § 20

Nov� je definován samostatný paragraf v�nující se tvorb� a uznávání odpo�tu rezerv 

a opravných položek. Opravné položky tvo�ené k neproml�eným pohledávkám, u nichž 

existuje riziko, že dlužník sv�j závazek neuhradí zcela nebo z �ásti. Opravné položky, 

které byly zahrnuty do p�íjmu, jejichž splatnost nastala po 31. 12. 2001. Pokud od 

splatnosti pohledávky uplynula doba delší než 24 m�síc�, do výdaj� lze zahrnout 

opravnou položku do výše 50% hodnoty pohledávky. Pokud od splatnosti uplynulo 

více, jak 36 m�síc� je možné do výdaj� zahrnout 75% hodnoty. Nov� je možné p�i lh�t�

od doby splatnosti delší jak 360 dní odepsat 20% jmenovité hodnoty, 720 dní odpis 50% 

                                                
69  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 24. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 19. 
70  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 25. a Zákon 
      �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 21. 
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jmenovité hodnoty a p�í lh�t� p�ekra�ující 1080 dní lze odepsat 100% jmenovité 

hodnoty pohledávky. Do hodnoty pohledávek se nezapo�ítává její p�íslušenství. Po 

reform� mohou své pohledávky odepisovat i banky.71

Odpisy hmotného a nehmotného majetku § 26 – § 33 / § 22 - § 29

Op�t lze �íci, že došlo ke komplexnímu zestru�n�ní �ásti zákona v�nující se odpis�m 

hmotného a nehmotného majetku, konkrétn� se jedná o redukci o 529 slov. Zp�sob 

uplatn�ní odpis� z�stal zachován, jedná se tedy o postupné zahrnování odpis�

z hmotného a nehmotného majetku do da�ových výdaj�. Zrušení postupného 

odepisování je klí�ovým prvkem konceptu rovné dan�, cílem je eliminací 

komplikovaného systému odpis�. Složitý systém by m�l být nahrazen možností 100% 

odpisu celé investice již v prvním roce po�ízení, což se na Slovensku nepovedlo.  

Dále je definován hmotný majetek, a co do n�j spadá, nap�. u samostatné movité v�ci 

a souboru movitých v�cí je stanovena výše vstupní ceny vyšší než 1700 eur 

(d�íve 30 000 Sk) s použitelností a provozn�-technickou funkcí delší než jeden rok. Pod 

jiným majetkem se také skrývá technické zhodnocení nemovité kulturní památky, 

pronajatého majetku, pln� odepsaného hmotného majetku �i majetku po�izovaného 

formou finan�ního leasingu v hodnot� vyšší než 1700 eur (d�íve 30000 Sk).72

Nehmotným majetkem je matek se vstupní cenou vyšší než 2400 eur (d�íve 50000 Sk) 

s použitelností a provozn�-technickou funkcí delší než jeden rok. Majetek za�azený do 

nehmotného je obdobný jako v �eské legislativ�.  

Odepisování je možné p�erušit na jedno �i více celých zda�ovacích období. 

Z odepisování jsou vylou�eny pozemky, um�lecká díla, movité národní kulturní 

památky, p�edm�ty muzejní a galerijní hodnoty, bezúplatn� nabytý nehmotný majetek 

vložený jako vklad, inventurní p�ebytky a další.73

Odpisové skupiny prošly zm�nou, jejich po�et byl zredukován z 5 skupin na 4. Pátá 

skupina byla slou�ena se �tvrtou, došlo taktéž k výmazu n�kterých položek. Doba 

                                                
71  Zákon �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 20. 
72  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 26 - 33. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 22 - 29. 
73  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 26 - 33. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 22 - 29. 
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odepisování z�stala jinak zachována. Zp�soby odepisování jsou obdobné jako v �eské 

legislativ�, tedy rovnom�rné a zrychlené odepisování. Zm�nou prošel postup výpo�tu 

odpisu rovnom�rným odepisování. P�vodn� stanovené sazby pro 1. rok odepisování, 

pro další roky odepisování a pro odepisování se zvýšenou vstupní cenou. Nyní se 

rovnom�rný odpisy po�ítají jako podíl vstupní ceny a doby odepisování. Koeficienty 

pro zrychlené odepisování z�staly zachovány.74  

Položky od�itatelné od základu dan� § 34 / odstran�n

Paragraf obsahující položky od�itatelné od základu dan� byl zrušen. V sou�asné dob�

tedy není možné ode�íst prost�edky na reklamu výrobky a služeb, výdaje na výhry 

a prémie z reklamních sout�ží, prost�edky na reklamní p�edm�ty (hodnota jednoho 

p�edm�tu je vyšší než 300 Sk, nejvýše však 0,2% ze základu dan�) a výdaje na nosi�

reklam.75

Zachován z�stal odpo�et da�ové ztráty, definovaný nov� v § 30 Odpo�et da�ové ztráty. 

Da�ovou ztrátu lze ode�íst b�hem sedmi bezprost�edn� po sob� následujících 

zda�ovacích obdobích.  

Úlevy na dani definované v zákon� p�ed reformou § 35 a § 35a jsou zrušeny. 

Zachovány z�staly úlevy na dani pro p�íjemce investi�ní pomoci a pro p�íjemce 

pobídek. Zvláštní sazba dan�, d�íve § 36, již v této �ásti zákona není definována.  

3.2.4 Porovnání �eské a Slovenské republiky 

Da�ová soustava

Struktura da�ové soustavy v �R je tém�� totožná se soustavou, která byla nastavená po 

rozpadu �eskoslovenské republiky, zatímco da�ová soustava SR prošla n�kolika 

zm�nami. Porovnání sou�asn� platných da�ových soustav obou zemí zobrazuje další 

tabulka. 

                                                
74  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 26 - 33. a Zákon 
     �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 22 - 29.  
75  Zákon �. 366/1999 Z.z.., o daniach z príjmov, v platnom znení k 31.12.2003. § 34. 
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Tabulka �. 7 Porovnání sou�asn� platných da�ových soustav �R a SR 

Struktura da�ové soustavy 

�eská Republika Slovenská Republika 

P
ímé dan� P
ímé dan�

Da� z p�íjmu fyzických osob Da� z p�íjmu fyzických osob 

Da� z p�íjmu právnických osob Da� z p�íjmu právnických osob 

Da� silni�ní Da� z emisních kvót 

Da� z nemovitosti Místní dan�

Da� d�dická   

Da� darovací   

Da� z p�evodu nemovitosti   

Nep
ímé dan� Nep
ímé dan�

Da� z p�idané hodnoty Da� z p�idané hodnoty 

Da� spot�ební Dan� spot�ební 

Da� ekologická   

Zdroj: vlastní zpracování dle MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2011: Úplná zn�ní platná k 1.4.  

Praha. 2011. a Dane, clá a ú�tovníctvo. Ministerstvo financí: Slovenskej republiky [online]. 

Z tabulky jsou z�ejmé rozdíly mezi ob�ma soustavami. Slovensko zavedlo da�

z emisních kvót, která vstoupila v platnost 1. 1. 2011 v novele zákona o dani z p�íjmu. 

Dalším rozdílem jsou místní dan� jako sou�ást p�ímých daní, upravené  

zákonem �. 582/2004 Z. z., o místních daních a místních poplatcích za komunální 

odpady a drobné stavební odpady, v platném zn�ní. Do této kategorie pat�í da�

z nemovitosti a také silni�ní da� (da� z motorových vozidel).  Na rozdíl od �eského 

da�ového systému neobsahuje ten slovenský tzv. trojda�. Zrušení d�dické a darovací 

dan� bylo sou�ástí velké da�ové reformy, která prob�hla v roce 2004. Da� z p�evodu 

nemovitosti byla zrušena o rok pozd�ji. Da� ze zemního plynu, pevných paliv a da�

z elekt�iny v �esku spadá do ekologické dan�, která je upravena zákonem �. 261/2007 

Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�. Na Slovensku jsou tyto dan� sou�ástí spot�ebních 

daní, upraveny zákonem �. 609/2007 Z. z., o spot�ební dani z elekt�iny, uhlí a zemního 
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plynu a o zm�n� a dopln�ní zákona �. 98/2004 Z. z., o spot�ební dani z minerálního 

oleje ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Po�et slov v zákon� o dani z p
íjmu

Pro porovnání obou reforem je po�et slov významným ukazatelem. Po�et slov zákon 

o dani z p�íjmu v obou zemích je zpracován do tabulky obsahující stav p�ed reformou, 

po reform� a také aktuální stav.  

Tabulka �. 8 Po�et slov zákona o dani z p
íjmu v �R a SR 

�R SR 

Zákon �. 586/1992 Sb. Zákon �. 595/2003 Z. z. 

  

P
ed 

reformou 

Po 

reform�

Sou�asný 

stav 

P
ed 

reformou 

Po 

reform�

Sou�asný 

stav 

Po�et slov 71 796 76 293 74 457 49 383 33 650 59 729

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní  

a Zákon �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení.  

V �R došlo po reform� v roce 2008 k nár�stu po�tu slov. Tento po�et se poté nepatrn�

snížil. Ve SR se zám�r zjednodušit a zredukovat zákon poda�il pom�rn� výrazn�, avšak 

poté po�et slov nabral rostoucí tendenci a v nejaktuáln�jším zn�ní obsahuje ješt� více 

slov, než p�ed reformou.   
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Sazba dan�

Jednotná sazba dan� „na vše“ je základní princip rovné dan�. Reformy obou zemí sazbu 

dan� ovlivnily, avšak každá jinou m�rou. Sazby dan� z p�íjmu fyzických osob, dan�

z p�íjmu právnických osob a dan� z p�idané hodnoty �eské a Slovenské republiky jsou 

porovnány v tabulce. 

Tabulka �. 9 Sazba dan� z p
íjmu a DPH v �R a SR 

Sazba dan� z p
íjmu a DPH v �R a SR 

  �R SR 

Da� z p�íjmu fyzických osob 15% 19%

Da� z p�íjmu právnických osob 19% 19%

Da� z p�idané hodnoty základní 20% 19%

  snížená 14% 10%

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní;  

Zákon �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení.a Zákon �. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej 

hodnoty, v platném zn�ní. 

�R má r�zné druhy sazeb pro da� z p�íjmu fyzických a právnických osob a pro DPH. 

Reforma, která prob�hla, pouze sjednotila sazbu dan� pro p�íjem fyzických osob, která 

nahradila p�vodní progresivní zdan�ní. Reforma v SR naopak nastavila tzv. true flat tax 

podle principu rovné dan�, tedy jednotnou sazbu dan� jak pro p�íjem fyzických 

a právnických osob, tak i DPH ve výši 19%. Rozdílná je pouze snížená sazba DPH ve 

výši 10%. 
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Základ dan�

Základ dan� z p�íjmu fyzických osob je v obou porovnávaných zemích tvo�en sou�tem 

díl�ích základ� dan�. V následující tabulce je porovnána struktura díl�ích základ� dan�.  

Tabulka �. 10 P
ehled p
edm�tu dan� v �R a SR 

P
edm�t dan�  

�R   SR   

P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních 
požitk�

§ 6 P�íjmy ze závislé �innosti § 5

P�íjmy z podnikání a z jiné samostatn�
výd�le�né �innosti 

§ 7 
P�íjmy z podnikání, z jiné samostatn� výd�le�né 
�innosti a z pronájmu 

§ 6

P�íjmy z kapitálového majetku  § 8 P�íjmy z kapitálového majetku § 7

P�íjmy z pronájmu § 9 Ostatní p�íjmy § 8

Ostatní p�íjmy § 10   

Zdroj: vlastní zpracování dle Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, 

v platném zn�ní. § 3. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 3. 

Z tabulky je patrné, že p�edm�t dan� je v obou zemích koncipován tém�� stejn�. 

Jediným rozdílem je p�esunutí slovenského p�íjmu z pronájmu z p�vodního § 9 do § 6 

jako sou�ást p�íjm� z podnikání a z jiné samostatn� výd�le�né �innosti. A samoz�ejm�

k p�e�íslení jednotlivých p�íjm� plynoucí z reformních zm�n.  
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Paušální výdaje

Osoby samostatn� výd�le�n� �inné si mohou v obou analyzovaných zemích ode�íst 

paušální výdaje. Paušální výdaje slouží p�edevším k optimalizaci da�ové povinnosti. 

Procentuální vyjád�ení paušálních výdaj� je znázorn�no v tabulce. 

Tabulka �. 11 P
ehled paušálních výdaj�

P
íjmy z podnikání a z jiné samostatn� výd�le�né �innosti - paušální výdaje 

�R SR 

P�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství 80% 40% 

P�íjmy z �emeslných živností 80% 40% 

P�íjmy z ostatních živností 60% 40% 

P�íjmy z jiného podnikání podle zvláštního p�edpisu a z nezávislého 
povolání 

40% 40% 

P�íjmy z užití nebo poskytnutí práv 40% 40% 

P�íjmy z pronájmu majetku za�azeného v obchodním majetku (p�íjmy 
z pronájmu nemovitosti v�etn� p�íjm� z pronájmu movitých v�cí, které 
jsou pronajímány jako p�íslušenství nemovitosti, v p�ípad� Slovenské 
republiky) 

30% 40% 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, 

v platném zn�ní. § 7. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 6. 

Slovenský zákon o dani z p�íjm� sjednotil procentuální sazbu u paušálních výdaj�

u p�íjm� z podnikání a z jiné samostatn� výd�le�né �innosti (a z pronájmu v p�ípad�

SR) na 40%, zatímco �eský da�ový systém má sazby �ty�i.  
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Nezdanitelné minimum

Následující tabulka zobrazuje nezdanitelné �ásti základu dan� obou zemí. 

Tabulka �. 12 Nezdanitelná �ást základu dan� v �R a SR 

Nezdanitelná �ást základu dan�

�R SR 

Dary 

Úroky z úv�ru ze stavebního spo�ení 

Úroky z hypote�ního úv�ru 

P�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní 

Penzijní pojišt�ní 

Pojistné na životní pojišt�ní 

Na poplatníka 

D�chodové pojišt�ní 

Zaplacené �lenské p�ísp�vky odborové 

organizaci  

Úhrady za zkoušky ov��ující výsledky 

dalšího vzd�lávání 

Na manželku (manžela) 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, 

v platném zn�ní. § 15. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 11. 

Zde je rozdíl také velice z�etelný. Slovensko provedlo redukci nezdanitelných �ástí 

základu dan� pouze na dv�, zatímco �R jich má 9. 
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Slevy na dani

Slevy na dani poplatníka z dan� z p�íjmu a da�ová zvýhodn�ní v porovnávaných zemích 

jsou znázorn�ny níže. V tabulce jsou znázorn�ny jednotlivé slevy a ro�ní �ástka ode�tu.  

Tabulka �. 13 Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní v �R a SR 

Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní 

�R SR 

Sleva �ástka Sleva �ástka 

Na zam�stnance se zdravotním 
postižením 

          18 000 K�

Na zam�stnance s t�žkým zdravotním 
postižením 

          60 000 K�

Na poplatníka           24 840 K�

Na manželku (manžela)/pokud je 
držitelem ZTP/P 

24840/49680 K�

Poplatník pobírající invalidní d�chod 
(invalidita 1. Nebo 2. Stupn�) 

            2 520 K�

Poplatník pobírající invalidní d�chod 
(invalidita 3. Stupn�) 

            5 040 K�

Poplatník držitel ZTP/P           16 140 K�

Poplatník p�ipravující se na budoucí 
povolání studiem 

            4 020 K�

Na vyživované dít� žijící s ním ve 
spole�né domácnosti 

          13 404 K�

Da�ový bonus na vyživované 
d�ti 

246,12 € 

* pokud zam�stnanec dosáhne za zda�ovací odbobí posuzované p�íjmy v úhrnné sum� alespo� 6-násobku 
až 12-násobku minimální mzdy zam�stnaneckou prémií je suma vypo�ítaná percentuální sazbou dan�

podle §15 z rozdílu sumy nezdanitelné �ásti základu dan� podle §11 odst. 2 písmene a) a základem dan�

vypo�ítaným podle §5 odst. 8 ze sumy 12-násobku minimální mzdy. Pokud má posuzované p�íjmy vyšší 
než 12-násobku minimální mzdy, pak je to suma vypo�ítaná podle §15 z rozdílu sumy nezdanitelné �ásti 
základu dan� podle §11 odst. 2 písmene a) a základem dan� vypo�ítaným podle §5 odst. 8 
z posuzovaných p�íjm� tohoto zam�stnance 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní. § 35, § 35ba  
a § 35c. a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 32a a § 33. 

V tabulce m�žeme vid�t opravdový rozdíl mezi slevami porovnávaných zemí. �eskému 

poplatníkovi se nabízí 9 možných slev, oproti slovenské jedné slev� je to opravu velké 

množství. P�epo�tem slovenského da�ového bonusu na vyživované dít� kurzem  

25 K�/€ �iní výsledná �ástka tém�� 6 200 K�, což je tém�� polovina �eské slevy. �eský 

poplatník má lepší možnost optimalizace.  



62

Odpisy

Porovnání po�tu odpisových skupin a jejich doby odepisování skýtá následující tabulka. 

Tabulka �. 14 P
ehled odpisových skupina doby odepisování v �R a SR 

�R SR 

Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisování 

Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisování 

1 3 roky 1        4 roky 

2   5 let 2   6 let 

3 10 let 3 12 let 

4 20 let 4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní. § 30. a dle 

Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 26. 

Slovenský da�ový systém má o dv� odpisové skupiny mén�, než ten �eský. Liší se také 

doba odpisování, krom� odpisové skupiny 4, kde je doba odpisování shodná. Tím, že 

�R má skupin šest, je znatelný rozdíl mezi maximální dobou odepisování. V �R 

je u poslední skupiny doba odepisování 50 let, zatímco u poslední skupiny v SR je to 

20, tedy rozdíl 30 let ve prosp�ch SR.  

Tabulka �. 15 Rovnom�rné odpisování 

Rovnom�rné odpisování 
�R SR 

Odpisová 
skupina 

V prvním 
roce 

odepisování 

V dalších 
letech 

odepisování

Pro zvýšenou 
vstupní cenu 

Odpisová 
skupina 

Ro�ní odpis

1 20 40 33,3 1 1/4
2 11 22,25 20 2 1/6
3 5,5 10,5 10 3 1/12
4 2,15 5,15 5 4 1/20
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2   

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní. § 31. a dle 

Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 27.  
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Rovnom�rné odpisování bylo p�ed slovenskou reformou shodné v obou zemích. 

Po reform� došlo ke zna�nému zjednodušení slovenských odpis�. Jednotlivé koeficienty 

byly zrušeny a nahrazeny jednodušším výpo�tem, kdy ro�ní odpis odpovídá pom�rné 

�ásti doby odpisování p�íslušné odpisové skupiny. Ob� zem� umož�ují také zrychlené 

odepisování, jeho porovnání uvádí tabulka �. 16. 

Tabulka �. 16 Zrychlené odpisování 

Zrychlené odpisování 

�R SR 

Odpisová 
skupina 

V prvním 
roce 

odpisování

V dalších 
letech 

odpisování

Pro 
zvýšenou 

z�statkovo
u cenu 

Odpisová 
skupina 

V prvním 
roce 

odpisování

V dalších 
letech 

odpisování

Pro 
zvýšenou 

z�statkovou 
cenu 

1 3 4 3 1 4 5 4

2 5 6 5 2 6 7 6

3 10 11 10 3 12 13 12

4 20 21 20 4 20 21 20

5 30 31 30

6 50 51 50   

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní. § 32. a dle 

Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení. § 28. 

Princip zrychleného odpisování je stejný v obou zemích. Liší se pouze drobn� ve výši 

koeficient�.  



64

Výpo�et dan� z p
íjmu fyzických osob

Popis postupu výpo�tu výsledná dan� z p�íjmu fyzických osob je p�ehledn� zaznamenán 

pro ob� zem� v následující tabulce. Postup výpo�tu u poplatník� obou zemí je roz�len�n 

do n�kolika obdobných �ástí. 

Tabulka �. 17 Výpo�et da�ové povinnosti fyzických osob 

Výpo�et da�ové povinnosti fyzických osob 

�R SR 

Díl�í základ § 6 Díl�í základ § 5 

Díl�í základ § 7 Díl�í základ § 6 

Díl�í základ § 8 Díl�í základ § 7 

Díl�í základ § 9 Díl�í základ § 8 

Díl�í základ § 10   

Základ dan� Základ dan�

- nezdanitelná �ást základu dan� § 15 - nezdanitelná �ást základu dan� § 11 

- ode�itatelné položky § 34 - odpo�et da�ové ztráty 

Zaokrouhlení § 16 
* 0,15 § 16 *0,19 § 15 

Da� p
ed slevou Da� p
ed slevou 

- slevy na dani § 35 

- slevy na dani § 35ba 

- slevy na dani § 35c 

- da�ový bonus (na vyživované dít�) § 33 

Da� po slev� Da� po slev�

- zálohy na da� § 38a - zálohy na da� § 34 

Výsledná da�ová povinnost Výsledná da�ová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní.  

a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení.

Výpo�et da�ové povinnosti fyzických osob je velice podobný v obou zemích. Liší 

se pouze díl�ími �ástmi. Množstvím nezdanitelných �ástí základu dan�, tak jak 

znázor�uje výše uvedená tabulka 17, je podstatn� obsáhlejší v �R. Rozdílná je 



65

samoz�ejm� i sazba dan�, kdy SR má vyšší, 19% sazbu. Dále je znateln� rozdílné 

množství slev na dani, které si �eský poplatník m�že ode�íst od základu dan�, zatímco 

slovenský poplatník m�že uplatnit pouze da�ový bonus na vyživované dít�. 

Výpo�et dan� z p
íjmu právnických osob

Obdobn� je zaznamenán postup výpo�tu dan� z p�íjm� právnických osob �eského 

a slovenského poplatníka této dan�.  

Tabulka �. 18 Výpo�et da�ové povinnosti právnické osoby v �R a SR 

Výpo�et da�ové povinnosti právnické osoby 

�R SR 

Výsledek hospoda
ení Výsledek hospoda
ení 

položky zvyšující základ dan� § 23 položky zvyšující základ dan� § 17 - 29 

položky snižující základ dan� § 23 položky snižující základ dan� § 17 - 29 

1. základ dan� 1. základ dan�

- ode�itatelné položky § 34 - da�ová ztráta 

2. základ dan� 2. základ dan�

- dary § 20 odst. 8 

3. základ dan�
zaokrouhlení § 21 zaokrouhlení § 47 

4. základ dan� 3. základ dan�
* 0,19 § 21 * 0,19 § 15 

Da� Da�
- slevy na dani § 35 
- slevy na dani § 35a 
- slevy na dani § 35b 
- slevy na dani § 35c 

Da� po slev�
- zálohy na dani - zálohy na dani 

Výsledná da�ová povinnost Výsledná da�ová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní.  

a dle Zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení.
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Postup výpo�tu dan� z p�íjmu právnických osob má také obdobný charakter. Slovenská 

právnická osoba si nem�že oproti �eské ode�íst hodnotu poskytnutých dar�. Sazba dan�

je v tomto p�ípad� shodná, ve výši 19%. Dále nemá slovenský poplatník možnost 

uplatnit si slevy na dani.  

Dle § 50 zákona o dani z p�íjmu mají slovenské fyzické i právnické osoby možnost 

poukázat až 2% ze zaplacené dan� p�íjemci, kterého si sami ur�í. Vý�et p�íjemc�

je obsažen v ustanovení 4. M�že to být nap�íklad ob�anské sdružení, nadace, Slovenský 

�ervený k�íž apod. Je to obdoba dar�, avšak bez možnosti snížení základu dan�.  

3.3 Shrnutí  

Po zm�n� režimu v roce 1989 muselo tehdejší �eskoslovensko reagovat na zm�nu zcela 

novým da�ovým systémem, který za�al platit po rozpadu v roce 1993. Tato zm�na byla 

nevyhnutelná pro novou tržní ekonomiku. Cílem bylo také zvýšení 

konkurenceschopnosti obou zemí. �eský da�ový systém z�stal tém�� beze zm�ny do 

dnes, slovenský se vyvíjel mnohem více. Ob� zem� cítily nutnost reformy ve�ejných 

financí, které se týkaly i daní. Inspirací v této oblasti byla rovná da�. Reforma v �R 

prob�hla s platností k 1. 1. 2008, ta slovenská o �ty�i roky d�íve.  Cíle byly podobné. 

Zejména zavedení tzv. true flat tax, tedy rovná sazba dan� z p�íjmu fyzických osob, 

právnických osob a dan� z p�idané hodnoty. Jak z analytické �ásti vyplývá, rovná sazba 

„na vše“ se poda�ila zavést pouze Slovensku. �R zavedla pouze jednotnou sazbu dan�

z p�íjmu ve výši 15%. Další dv� sazby z�staly rozdílné, zatímco SR nastavila jednotnou 

19% sazbu dan�, s výjimkou snížené sazby dan� z p�idané hodnoty ve výši 10%. Velká 

pozornost se týkala zákona o dani z p�íjmu obecn�. Zákony obou zemí vycházely z toho 

p�vodního z roku 1992 a byly nes�etn� novelizovány. T�mito novelami docházelo ke 

zvyšování nep�ehlednosti, komplikovanosti. Provedené zm�ny m�li zákon zjednodušit, 

zredukovat co do po�tu slov, výjimek p�esn� podle filosofie myšlenky rovné dan�. 

Z tabulky �. 8 v analytické �ásti je patrné, že �eský da�ový zákon naopak co do po�tu 

slov narostl. Slovenský da�ový systém byl reformou zredukován velice výrazn�. Rozdíl 

je tém�� 20 000 slov. Avšak postupem �asu za�al zákon op�t „p�ibírat“ a jeho poslední 

zn�ní obsahuje více slov než p�ed reformou. Nutno dodat, že i p�esto se podle mého 

názoru poda�ilo zákon zjednodušit, zp�ehlednit a odstranit zbyte�né �ásti. Z informací, 
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které jsem nastudoval b�hem z pracování analytické �ásti, jak z literatury, tak ze zákon�

obou zemí, se dá jednozna�n� �íci, že reforma na Slovensku byla mnohem úsp�šn�jší 

a rozsáhlejší, než tak v �esku. Da�ový systém SR se inspiroval rovnou daní a zárove�

se jej poda�ilo zm�nit v duchu myšlenky tak, jak ji zpracovali ekonomové ze Stanfordu 

R. Hall a A. Rabushka. Tedy jednotná sazba dan�, jednoduchost a nezdanitelné 

minimum. 
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4 PRAKTICKÁ �ÁST 

V této �ásti bakalá�ské práce se zam��ím nejprve na výpo�et �isté m�sí�ní mzdy 

fiktivního �eského a slovenského poplatníka a následn� na výpo�et ro�ní da�ové 

povinnosti z p�íjmu fyzických osob. 

M�sí�ní mzda poplatníka byla stanovena z d�vodu lepšího porovnání jednotn�, ve výši 

pr�m�rné hrubé mzdy v �eské republice za poslední �tvrtletí roku 2011 ve výši  

26 067 K�.  

Pro pot�eby výpo�tu p�íjm� za pronájem nemovitosti bereme v úvahu byt 2+kk 

o rozloze 47 m². Cena byla odvozena z nabídek realitních kancelá�í pražských byt�.  

�ástka splátky z hypote�ního úv�ru a zaplacených úrok� vychází z osobní zkušenosti. 

�ástka životního minima pro Slovenskou republiku, pot�ebná pro výpo�et 

nezdanitelného minima slovenského poplatníka, je stanovena k 1. 1. 2012  

na 189,83 Eur. 

Pro p�epo�et slovenského eura na �eské koruny byl použit kurz stanovený �eskou 

národní bankou k 6. 5. 2012 ve výši 25,020 CZK/EUR.  

4.1 Zadání p
íkladu 

�eský poplatník, pan Novák a slovenský poplatník, pan Gajdi�iar mají shodnou hrubou 

m�sí�ní mzdu ve výši 26 067 K� (1042 Eur). 

Poplatník žije ve spole�né domácnosti s manželkou a dv�ma d�tmi ve v�ku 16 a 18 let, 

které se soustavn� p�ipravují na budoucí povolání. Manželka pracuje na �áste�ný 

úvazek a ve sledovaném období dosáhla p�íjm� ve výši 59 400 K� (2 374,10 Eur). 

Poplatník podepsal prohlášení k dani a doložil zam�stnavateli potvrzení o studiu obou 

d�tí. Mimo p�íjm� ze závislé �innosti dosahuje p�íjmy z pronájmu nemovitosti, kterou 

zd�dil v roce 2008 ve výši 10 152 K�/m�síc. Splácí hypotéku ve výši 5 200 K�/m�síc. 

Banka mu zaslala potvrzení o zaplacených úrocích ve výši 22 848 K�. Poplatník dvakrát 

daroval krev (bezp�ísp�vkové darování). Má uzav�ené penzijní p�ipojišt�ní, 

 m�sí�n� spo�í 1000 K�. 
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4.2 M�sí�ní mzda    

Nejprve je nutné vypo�ítat m�sí�ní �istou mzdu a zálohu na da� obou poplatník�. Tyto 

�ástky jsou nezbytné pro výpo�et ro�ní da�ové povinnosti. Popis výpo�tu �isté m�sí�ní 

mzdy �eského poplatníka je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka �. 19 Výpo�et �isté m�sí�ní mzdy �eského poplatníka 

Výpo�et �isté m�sí�ní mzdy pana Nováka 

Položka Výpo�et K�

 Hrubá mzda           26 067 K�

 SP zam�stnavatel 26 067 * 0,25            6 517 K�

 SP zam�stnanec 26 067 * 0,065           1 695 K�

 ZP zam�stnavatel 26 067 * 0,09            2 347 K�

 ZP zam�stnanec 26 067 * 0,045             1 174 K�

 Superhrubá mzda* 26 067 + 6 517 + 2 347           34 931 K�

 Základ pro výpo�et zálohy  

 na da�
          35 000 K�

 Výpo�et zálohy 35 000 * 0,15             5 250 K�

 M�sí�ní sleva poplatník             2 070 K�

            1 117 K�
 M�sí�ní da�ové zvýhodn�ní   na vyživované dít�

            1 117 K�

 Záloha na da�** 5 250-2 070-2 234                946 K�

�istá mzda*** 26 067 - 1 695 – 1174 - 946         22 252 K�

 *Superhrubá mzda = HM + SP zam�stnavatel + ZP zam�stnavatel 

**Záloha na da� = záloha na da� – sleva na poplatníka – sleva na vyživované dít�

*** �istá mzda = HM – SP zam�stnanec – ZP zam�stnanec – záloha na da�   

Zdroj: vlastní zpracování  

Sazba pro výpo�et zálohy je uvedena v § 38h/2 zákona �. 586/1992 Sb., v platném zn�ní 

ve výši 15%. Pan Novák si m�že snížit vypo�ítanou zálohu na da� z p�íjmu o m�sí�ní 

slevu na poplatníka dle § 35ba zákona �. 586/1992 Sb., v platném zn�ní, v tomto 

ustanovení je také sleva na vyživovanou manželku, avšak ta se zapo�ítá až do ro�ního 
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zú�tování. Dále si m�že uplatnit da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít� dle § 35c 

zákona �. 586/1992 Sb. v platném zn�ní. Záloha na da� z p�íjmu �iní 946 K�, �istá 

mzda 22 252 K�.  

Postup výpo�tu slovenského poplatníka je uveden níže, �ástky jsou zaznamenány  

v eurech a pro lepší porovnání je �ástka p�epo�tena na koruny.  

Tabulka �. 20 Výpo�et �isté m�sí�ní mzdy slovenského poplatníka 

Výpo�et �isté m�sí�ní mzdy pana Gajdi�iara 

Položka Výpo�et Eur K�

Hrubá mzda     1042,00 €   26 067 K�

SP zam�stnavatel 1042 * 0,252     262,58 €     6 570 K�

SP zam�stnanec 1042 * 0,094       97,95 €     2 451 K�

ZP zam�stnavatel 1042 * 0,10     104,20 €     2 607 K�

ZP zam�stnanec 1042 * 0,04       41,68 €     1 043 K�

M�sí�ní nezdanitelná �ást       303,72 €     7 599 K�

Základ pro výpo�et 
zálohy* 

1042 – 97,95 – 41,68 - 303,72     598,65 €   14 978 K�

Výpo�et zálohy 598,65 * 0,19     113,75 €     2 846 K�

      20,51 €        514 K�
Da�ový bonus na vyživované dít�

      20,51 €        514 K�

Záloha na da�** 113,75 - 20,51 - 20,51       72,73 €     1 820 K�

�istá mzda*** 1042 – 97,95 – 41,68 – 72,73     829,64 €   20 758 K�

*Základ pro výpo�et zálohy = HM – SP zam�stnavatel – ZP zam�stnavatel – m�sí�ní nezdanitelná �ást 

**Záloha na da� = záloha na da� – sleva na vyživované dít�

*** �istá mzda = HM – SP zam�stnanec – ZP zam�stnanec – záloha na da�  

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpo�et zálohy na da� z p�íjmu je pro slovenského poplatníka upravena § 42 zákona 

�. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v platnom znení. Sazba je stanovena na 19%. Zálohu 

si m�že pan Gajdi�iar snížit o da�ový bonus na vyživované dít� dle § 33 zákona 

�. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v platnom znení. P�ípadné zvýhodn�ní na manželku 
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se taktéž promítne až v ro�ním zú�tování. Výsledná záloha na da� je ve výši 72,73 Eur, 

�istá mzda 829,64 Eur. 

4.3 Výpo�et ro�ní da�ové povinnosti 

Náplní následující �ásti je výpo�et ro�ní da�ové povinnosti �eského a slovenského 

poplatníka.  

4.3.1 �eský poplatník 

První tabulka zobrazuje stanovení základu dan� pana Nováka, druhá tabulka samotný 

výpo�et dan�. 

Tabulka �. 21 Výpo�et základu dan�

Základ dan�

  Výpo�et P
íjmy Výdaje Díl�í základ dan�

§ 6 
26 067 * 12 

312 804 * 0,34
312 804 K�
106 354 K�

    419 158 K�

§ 7             - K�        - K�            - K�

§ 8             - K�        - K�            - K�

§ 9 10 125 * 12 121 824 K� 36 547 K�*  85 277 K�

§ 10            - K�        - K�            - K�

Celkem   434 628 K�   504 435 K�

*Poplatník si m�že uplatnit výdaje ve výši 30% dle §9/4 zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�, 

v platném zn�ní  

Zdroj: vlastní zpracování 

Díl�í základ dan� pana Nováka z ro�ních p�íjm� ze závislé �innosti podle 

§ 6 zákona �. 589/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní dosáhl 419 158 K�. �ástka 

se skládá z hrubé m�sí�ní mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojišt�ní placené 

zam�stnavatelem dle § 6/13zákona �. 589/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném zn�ní 

za 12 m�síc�. Dále má p�íjmy z pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona �. 589/1992 Sb., 

o dani z p�íjm�, v platném zn�ní. P�íjmy se skládají z m�sí�ního nájmu za celý rok. 

Protože si poplatník neuplatnil výdaje ve skute�né výši, uplat�uje paušální výdaje 
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ve výši 30% z p�íjm� dle § 9/4 zákona �. 589/1992 Sb., o dani z p�íjm�, v platném 

zn�ní. Základ dan� �iní celkem 504 435 K�

Tabulka �. 22 Výpo�et dan� z p
íjmu fyzických osob 

Výpo�et dan� z p
íjmu fyzických osob - pan Novák 

Základ dan�                     504 435 K�

Nezdanitelná �ást základu dan� § 15 

 - odb�r krve (2x) 4 000 K�

 - penzijní p�ipojišt�ní 6 000 K�

 - úroky z hypote�ního úv�ru 22 848 K�

Ode�itatelné položky § 34 

Základ dan� po ode�tu N� a OP 471 587 K�

Da� § 16 471 500 * 0,15 

Da� p
ed slevou                       70 725 K�

Slevy na dani § 35 

Slevy na dani § 35ba 

 - na poplatníka                       24 840 K�

 - na manželku                       24 840 K�

Slevy na dani § 35c 

 - na vyživované dít� (2x)                       26 808 K�

Da� po slev� 0 K�

Da�ový bonus                         5 763 K�

Zálohy na da� § 38h                       11 352 K�

Výsledná da�ová povinnost - p
eplatek                       17 115 K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Pan Novák si m�že základ dan� snížit o nezdanitelné �ásti základu dan� podle § 15 

zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjmu, v platném zn�ní, o �ástku za odb�r krve, �ástku 

zaplacenou na penzijním p�ipojišt�ní a úroky z hypote�ního úv�ru. Dále si m�že da�

snížit o slevu na poplatníka, na manželku (její dosažené p�íjmy jsou nižší než 68 tisíc 

za rok) a na ob� vyživované d�ti. Po tomto snížení vychází da�ový bonus, který se 

navýší ješt� o zaplacené zálohy. Celkem vznikl panu Novákovi p�eplatek ve výši 

17 115 K�. 
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4.3.2 Slovenský poplatník 

V následující tabulce je stanoven základ dan� pana Gajdi�iara, v další výpo�et dan�. 

Tabulka �. 23 Výpo�et základu dan�

Základ dan�

  Výpo�et P
íjmy Výdaje Díl�í základ dan�

§ 5 26 067 * 12   312 804 K�     41 916 K�         270 888 K�

§ 6 10 152 * 12   121 824 K�     48 730 K�           73 094 K�

§ 7                - K�               - K�                     - K�

§ 8                - K�               - K�                     - K�

Celkem     434 628 K�     90 646 K�         343 982 K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Díl�í základ dan� pana Gajdi�iara dle §5 zákona �. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, 

v platnom znení �iní 270 888 K�. Tato �ástka se skládá z ro�ních p�íjm� ze závislé 

�innosti ve výši 312 804, snížené o �ástku odpovídající sociálnímu a zdravotnímu 

pojišt�ní za zam�stnance. Dále si p�íjmy z pronájmu snížil o paušální výdaje ve výši  

40%  z p�íjm� dle § 6 zákona �. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v platnom znení. Základ 

dan� je celkem 343 928 K�.  
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Tabulka �. 24 Výpo�et dan� z p
íjmu fyzických osob 

Výpo�et dan� z p
íjmu fyzických osob - pan Gajdi�iar 

Základ dan� 13 748,28 €                         343 982 K�

Nezdanitelná �ást základu dan� §11 

 - na poplatníka 3 644,72 €                       91 191 K�

 - manželku 1 270,62 €                       31 791 K�

Základ dan� po ode�tu N� 8 832,94 €                     221 000 K�

Da� §15 8832,91 * 0,19 221 000 * 0,19 

Da� p
ed slevou  1 678,25 €                       41 990 K�

Da�ový bonus §33 

 - na vyživované dít� (2x) 492,24 €                       12 316 K�

Da� po slev� 1 186,01 €                       29 674 K�

Zálohy na da� § 42 872,90 €                       21 840 K�

Výsledná da�ová povinnost 313,11 €                         7 834 K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Pan Gajdi�iar si m�že základ dan� snížit o nezdanitelné �ásti základu dan� podle 

§11, zákona �. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v platnom znení, o�ástku p�ipadající na 

poplatníka a na manželku zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjmu, v platném zn�ní. 

Sazby jsou stanoveny jako násobky životního minima platného k 1. 1. Zda�ovacího 

období. V p�ípad� poplatníka na 19,2 násobku životního minima. U manželky na 19,2 

násobku životního minima sníženého o její dosažený p�íjem. Da� si m�že snížit ješt�

o da�ový bonus na vyživované dít� dle §33 zákona �. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, 

v platnom znení. Da� po slev� si sníží o zaplacené zálohy. Výsledná da�ová povinnost 

pro pana Gajdi�iara je 7 834 K�. 
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4.4 Shrnutí 

Úkolem této kapitoly bylo srovnat výpo�et �isté m�sí�ní mzdy a ro�ní da�ové 

povinnosti obou poplatník�. Na p�íkladu jsou z�ejmé zna�né rozdíly v postupu výpo�tu.  

Sazby sociálního a zdravotního pojišt�ní mají ob� zem� tém�� shodné. V�tší rozdíl 

je pouze v sociálním pojišt�ní za zam�stnance, kde se sazba liší tém�� o 4%. Zna�ným 

rozdílem je postup stanovení díl�ího základu dan� z p�íjm� ze závislé �innosti 

a funk�ních požitk� dle § 6 zákona �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjmu, v platném zn�ní  

(v p�ípad� Slovenska je to § 5 zákona �. 595/2003 Z.z., o dani z prijmov, v platnom 

zneni). V p�íd� �eské republiky se jedná o superhrubou mzdu, tedy ro�ní p�íjem 

ze závislé �innosti zvýšený o sociální a zdravotní pojišt�ní placené zam�stnavatelem. 

Naproti tomu Slovensko užívá p�íjem ze závislé �innosti snížený o sociální a zdravotní 

pojišt�ní placené zam�stnancem. Dalším rozdílem je v p�ípad� p�íjmu z pronájmu výše 

paušálních výdaj�, které si mohou poplatníci uplatnit. �eský poplatník má k dispozici 

30% a slovenský 40%. V tomto modelovém p�íkladu si mohl �eský poplatník snížit 

základ dan� o �ástku za odb�r krve, penzijní p�ipojišt�ní a zaplacené úroky 

z hypote�ního úv�ru. Slovensko nahradilo tyto odpo�ty pouze nezdanitelným základem 

dan� na poplatníka a vyživovanou manželku, které jsou stanoveny násobky životního 

minima. Rozdílné jsou samoz�ejm� i sazby dan� z p�íjmu, 15% v �esku, 19% na 

Slovensku.  

�eské slevy na poplatníka, manželku a vyživované dít� jsou na Slovensku zredukovány 

pouze na da�ový bonus na vyživované dít�. Výše slevy je navíc pro slovenského 

poplatníka tém�� polovi�ní oproti �eskému. Následující tabulka zobrazuje vývoj da�ové 

povinnosti obou poplatník�. 
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Tabulka �. 25 Srovnání díl�ích položek výpo�tu DPFO 

Položka p. Novák p. Gajdi�iar 

Základ dan�     504 435 K�     343 982 K�

Základ dan� po ode�tu N� a OP     471 587 K�     221 000 K�

Da� p�ed slevou       70 725 K�       41 990 K�

Da� po slev� 0 K�       29 674 K�

Da�ový bonus       17 115 K�

Da�ová povinnost         7 834 K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky jasn� vyplývá, že až po da� po slev�, je základ dan� i da� p�ed slevou 

p�ízniv�jší pro slovenského poplatníka. Všechny tyto položky jsou navzdory totožným 

p�íjm�m podstatn� nižší. Avšak díky nastavenému systému se tento p�íznivý vývoj pro 

slovenského poplatníka oto�í ve prosp�ch �eského. Po ode�tení slev vychází panu 

Novákovi nulová da�ová povinnost, naopak da�ový bonus, který spolu se zaplacenými 

zálohami dosahuje výše 17 115 K�. Panu Gajdi�iarovi naopak vznikla da�ová povinnost 

ve výši 7 834 K�. Rozdíl v �isté mzd� není tak markantní, jedná se zhruba o 1 400 K�.  

Zm�ny, které na Slovensku prob�hly p�i zavád�ní rovné dan� v roce 2008, m�ly na 

poplatníka pom�rn� silný dopad. Samoz�ejm� nejnižší p�íjmové skupiny jsou 

od zdan�ní ušet�eny, ale tyto zm�ny pocítily st�ední a vyšší p�íjmové vrstvy 

obyvatelstva.  

Díky redukci slev a nezdanitelných �ástí základu dan� došlo ke zjednodušení da�ového 

zákona samotného výpo�tu da�ové povinnosti a ukazuje se, jak je ten �eský obsáhlý 

a složitý. Pokud by se �eská republika cht�la dále p�ibližovat rovné dani, myslím si, že 

by se rozhodn� m�la inspirovat Slovenskou republikou. Samotný A. Rabushka ozna�il 

slovenskou rovnou da� za „nejrovn�jší“.  

Odstran�ní slev po vzoru Slovenska by jist� vedlo ke zjednodušení a zkrácení zákona 

o dani z p�íjmu, zkrátilo by se da�ové p�iznání a to by se více p�iblížilo jednostránkové 

verzi podle A. Rabushky. Jednodušší by byl pro poplatníka také výpo�et samotné 

da�ové povinnosti. Na druhou stranu by poplatníci tyto zm�ny pocítily i negativn�, 

ve zvýšení da�ové povinnosti. Na porovnání t�chto dvou modelových poplatník� je 

vid�t, že slevy na dani mají pom�rn� velký vliv na �eského poplatníka, který díky nim 
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snížil da�ovou povinnost o více než 80 tisíc korun a má naopak p�eplatek. Z výsledné 

da�ové povinnosti obou poplatníku se dá usuzovat, který ze státních rozpo�t� získal 

více.  

Slovenský model s nezdanitelným minimem na poplatníka, vyživovanou manželku 

a da�ovým bonusem na dít�, je dle mého názoru sm�r, kterým by se �eská republika 

m�la vydat. 
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ZÁV�R 

Rovná da� znamená ve své podstat� jednotnou sazbu dan� z p�íjmu fyzických osob, 

právnických osob a dan� z p�idané hodnoty. Koncept rovné dan� je ale rozsáhlejší. 

Cílem je zjednodušení celého systému zdan�ní. Jednodušší, p�ehledný a co nejkratší 

zákon o dani z p�íjmu, bez zbyte�ných výjimek, da�ové p�iznání jednostránkového 

formátu A5 a co nejnižší náklady na da�ovou správu. Výhodou pro poplatníka by m�lo 

být snížení �asu a náklad� pot�ebných pro zjišt�ní své da�ové povinnosti.   

Zavád�ní rovné sazby dan� je charakteristické zejména pro postkomunistické zem�. 

Pro rovná sazba dan� se rozhodli nap�íklad v Estonsku, Lotyšsku, Litv�, Rumunsku 

a Bulharsku. V �eské i Slovenské republice prob�hly da�ové reformy, jejichž cílem 

bylo zavést rovnou da�. Výsledky t�chto reforem jsou zna�n� rozdílné. S myšlenkou 

zavedení rovné dan� v �eské republice p�išla poprvé Ob�anská demokratická strana 

ve svém volebním programu. Její aplikace byla zna�n� o�ezaná a konceptu rovné dan�

se p�iblížila pouze odstran�ním progresivního zdan�ní a zavedení jednotné sazby dan�

z p�íjmu fyzických osob ve výši 15%. Sazba dan� z p�íjmu právnických osob i da�

z p�idané hodnoty z�staly rozdílné, 19% a 20% (snížená sazba 14%) Naproti tomu 

Slovenská da�ová reforma prob�hla do hloubky a zna�n� se p�iblížila konceptu rovné 

dan�. A. Rabushka, autor konceptu rovné dan� ocenil slovenské zm�ny a podle n�ho je 

slovenská rovná da� „nejrovn�jší“. Výsledkem reformy bylo zna�né zjednodušení 

a zkrácení zákona o dani z p�íjmu, zjednodušení výpo�tu da�ové povinnosti 

a sjednocení všech sazeb na jednotnou 19% sazbu, s výjimkou snížené sazby dan�

z p�idané hodnoty. Zejména zm�na zákona o dani z p�íjmu byla velká a zkrácení bylo 

rozsáhlé.  

Na modelovém p�íkladu �eského a slovenského poplatníka se ukázaly rozdíly 

ve zda�ování obou zemí. Jednak jsou to sazby, jak sociálního a zdravotního pojišt�ní, 

které jsou relativn� kosmetické, tak samoz�ejm� sazby dan� z p�íjmu. Nejznateln�jší 

rozdíl je ve schématu výpo�tu dan�. Absence rozsáhlých od�itatelných položek a také 

slev, které m�že �eský poplatník využít ke snížení da�ové povinnosti, jsou nahrazeny 

slovenskou nezdanitelnou �ástí základu dan� na poplatníka a vyživovanou manželku 

a da�ovým bonusem na vyživované dít�. Z tohoto titulu p�i shodné výši p�íjm�

i rodinných pom�r� obou poplatník� dopadlo zdan�ní lépe pro �eského poplatníka. Ten 
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dosáhl da�ového bonusu, zatímco slovenský poplatník da�ové povinnosti. Avšak aspekt 

jednoduchosti výpo�tu slovenské da�ové povinnosti zde byl znatelný. 

Rovná da� je dle mého názoru správnou cestou, kterou by se m�la �eská republika 

vydat. Pro poplatníky je spravedlivá, každý poplatník je zda�ován stejn�, bez ohledu na 

výši p�íjmu. Nedochází tedy k „diskriminaci“ poplatník� s nadstandardními p�íjmy. 

P�esto je tu ale zachována progrese, �ím v�tší p�íjem poplatníka, tím v�tší da�.  

Odstran�ním slev a r�zných výjimek dojde ke zkrácení a zjednodušení zákona o dani 

z p�íjmu a m�lo by vést k redukci p�ípad� zneužití t�chto slev a výjimek 

k neoprávn�nému snížení da�ové povinnosti. Na druhou stranu jak je patrné z p�íklad�, 

odstran�ní t�chto slev na Slovensku dopadlo pom�rn� razantn� na výslednou da�ovou 

povinnost. Rozdíl mezi �eským a slovenským da�ovým poplatníkem je tém�� 25 tisíc 

korun. Myslím si ale, že pro stát je rovná da� také výhodná. Zatímco �eskému 

poplatníkovi vyplatí finan�ní ú�ad 17 tisíc, ten slovenský finan�nímu ú�adu odvede 

8 tisíc. 

Na základ� dostupných materiál� a informací o rovné dani, podpo�ené praktickými 

p�íklady, je dle mého názoru rovná da� pro �eskou republiku správnou volbou. 

Inspiraci by m�la hledat práv� na Slovensku. Stanovené cíle práce byly spln�ny.       
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P�ÍLOHY

P
íloha �. 1 Podoba da�ového p
iznání pro rovnou da� osobní

DAOVÉ P�IZNÁNÍ - ROVNÁ DA  OSOBNÍ ROK XXXX 

jméno p
íjmení rodné �íslo

adresa   

1. hrubý p
íjem   

2. základ rovné dan� (�ádek 1 krát 0,875)   

3. po�et d�tí   

4. nezdanitelné minimum   

5. zdanitelný p
íjem (�ádek 2 mínus �ádek 4, pokud je rozdíl kladný,   
    jinak nula) 

  

6. da� (�ádek 5 krát 15 procent)   

7. již odvedená da� (na zálohách)   

8. dlužná da� (�ádek 6 mínus �ádek 7, pokud je rozdíl kladný, jinak 
nula) 

  

9. da� k vrácení (�ádek 7 mínus �ádek 6, pokud je kladný, jinak nula)   

Zdroj: P�evzato z: MACH, P. Rovná da� (flat tax) – Výzva pro �eskou republiku. In TLUSTÝ, V., 

MACH, P., MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 26.
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P
íloha �. 2 Podoba da�ového p
iznání pro rovnou da� z podnikání

Da� z podnikání 2000 

Jméno podniku: Identifika�ní �íslo organizace: 

Adresa: 

M�sto, stát, PS�: Hlavní �innost: 

1.   Hrubý p�íjem z tržeb 

2.   Ode�itatelné náklady 

               a) Nákupy zboží, služeb a materiálu 

               b) Vyplacené mzdy a penze 

               c) Nákupy kapitálového majetku 

3.   Celkové ode�itatelné náklady (sou�et �ádk� 2a, 2b a 2c) 

4.   Zdanitelný p�íjem (�ádek 1 mínus �ádek 3) 

5.   Da� (15% z �ádku 4) 

6.   Dop�edu zaplacené dan� z roku 1999 

7.   Úroky z p�edem zaplacených daní (x% z �ádku 6) 

8.   P�edem zaplacené dan� do roku 2000 (�ádek 6 plus �ádek 7) 

9.   Dlužná da� (�ádek 5 mínus �ádek 8, pokud je rozdíl kladný) 

10. P�edem zaplacená da� na rok 2001 (�ádek 8 mínus �ádek 5, pokud je rozdíl    
      kladný) 

Zdroj: P�evzato z: RABUSHKA, A. P�ednáška p�ednesená 8. �ervna 2000 v Curychu. In TLUSTÝ, V., 

MACH, P. a MIN�I� L. Rovná da�: Sborník text�. 2001. s. 79.


