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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a 

Velké Británii.  Práce pojednává o výpočtu daňové povinnosti ze závislé činnosti, 

samostatné činnosti, příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu, ostatních 

příjmů a obdobných daní ve Velké Británii.  

 

 

 

 

Abstract 

Bachalor thesis is focused on income tax with incomes from Czech republic. Thesis 

solves calculation tax from employment, self-employment, tax from rent, tax from 

investment, tax from other sources, and similar taxes in Great Britain. 
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ÚVOD 

Zdanění osoby vzniká už při narození, kdy se na osobu můžou vztahovat různé 

poplatky, např. poplatek za odpad. Občana dále poplatky a daně doprovázejí po celý 

zbytek jeho života. Problematika daní je dosti náročná záležitost a člověk se v ní nemusí 

vždy orientovat. Proto si, většinou živnostníci, platí externisty, aby jim byli nápomocni 

s podáváním daňových přiznání a případně jim dali rady ohledně právě problematiky 

daní. Toto jsou však obecná slova na úvod a je dobré vědět, proč se práce zabývá 

zdaňováním ve Spojeném království. 

Důvodem, proč se tato bakalářská práce zabývá právě komparací zdanění mezi Českou 

republikou a Spojeným královstvím je, že v minulosti jsme byli zaplavováni zprávami z 

médií okolo průběhu dění Brexitu, neboli odchodu Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska z Evropské unie. Je dobré si říci nějaké základní informace o Velké 

Británii a podívat, co vlastně Brexitu předcházelo a jestli to bude mít nějaký další vliv 

na daňovou stránku. 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je konstituční monarchií. Rozkládá 

se na Britských ostrovech a skládá se ze čtyř celků: Anglie, Skotska, Walesu a 

Severního Irska. Pod Velkou Británii spadají i jiná území, např. ostrov Man nebo 

Gibraltar. Je jedním ze zakládajících členů NATO a bývala členem Evropské unie
1
. 

Tento proces započal v prosinci roku 2015, kdy došlo k přijetí zákona o evropském 

referendu. Naplno se Brexit rozběhl až 23. června 2016, kdy bylo v celostátním 

referendu rozhodnuto o vystoupení Spojeného království z EU. V roce 2017 je Theresa 

Mayová jmenována předsedkyní vlády, která předčasně vyhlašuje volby do parlamentu. 

29. března 2017 premiérka Mayová oficiálně zahajuje odchod Spojeného království 

z EU. Dne 27. Února, 12. Března, 13. března a 14. března proběhlo hlasování o návrhů 

Mayeové o Brexitu.. Brexit byl odložen na 31. října 2019. 7. Června Mayeová resignuje 

na post předsedkyně britských konzervativců a bude prozatímně držet post předsedkyně 

vlády do doby nového předsedy. 24. července byl Johnson jmenován předsedou vlády. 

                                                 
1
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy 

daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektor.  s. 345 
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28. srpna královna suspenduje parlament na Johnsonovu žádost. . K odchodu Spojeného 

království došlo definitivně 31. ledna 2020.
2
 

Nyní už víme, jak to dopadlo se Spojeným královstvím a EU, avšak nastává otázka, zda 

tyto udáosti změní pohled na daňovou situaci. Bude se ve Spojeném království snad 

vybírat daň jinak, než to bývalo před vystoupením? Pokud se jedná o vybírání daní na 

území Spojeného království, tak se vystoupením z EU. Nastane snad rozdíl při 

mezinárodním zdaňování příjmů. Problematikou nejen zdaňování ve Velké Británii, ale 

i zdanění příjmu mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se věnuje právě tato 

bakalářská práce. Obdobně se může změnit i případné zdanění při odchodu České 

republiky z Evropské unie, avšak tato předpověď je pouze doměnka
3
. 

  

                                                 
2
 SAINER, Matěj. BREXIT – Spojené království opustilo Evropskou unii 31.1.2020. Co čekat dále?  

3
 Vlastní myšlenka 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je navrhnout kroky vedoucí k daňové optimalizaci daňového poplatníka 

České republiky. Dalším cílem je komparace zdanění příjmu fyzických osob v České 

republice a ve Velké Británii. Posledním cílem je výpočet daňové povinnosti 

nerezidenta ČR.  

 Práce je rozdělena na tři části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. 

V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy týkající se daní z příjmu fyzických 

osob v České republice a Velké Británii. Dále je popsána daňová soustava České 

republiky a Velké Británie. 

V analytické části jsou provedeny výpočty jednotlivých předmětů z příjmu fyzických 

osob v České republice a Velké Británii. Výpočty jsou modelové a slouží jako podklad 

pro návrhovou část. 

Poslední částí práce je část návrhová, kde je na modelových poplatnících komplexně 

vypočítána daňová povinnost. Daňová povinnost je vypočítána pro rezidenta 

a nerezidenta České republiky. Dále je v této části zahrnuta optimalizace daňové 

povinnosti jak rezidenta, tak i nerezidenta. 

Teoretická část je zpracována za pomoci relevantních knižních a elektronických zdrojů. 

Zejména jsou tak zpracovány pojmy daňové problematiky.  

Analytická část je zpracována na základě pojmů získaných v teoretické části, analýzy 

a komparace. Analyzovány jsou jednotlivé výpočtu metod zdanění. Komparace je zase 

provedena v jednotlivých výpočtech pro optimalizování daňové povinnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části se bakalářská práce věnuje základním aspektům a komparaci daňové 

soustavy České republiky a Velké Británie. Prvotně je popsána daňová soustava České 

republiky a poté Velké Británie. Následně jsou rozepsány podmínky a postupy zdanění 

v jednotlivých zemích. 

1.1 Daň a konstrukce daně v ČR 

Na začátek je však dobré vysvětlit, co je to daň, z čeho se skládá a jak se určuje. Daní se 

rozumí zákonem stanovená, povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová, v penězích 

vyjádřená platba plynoucí do rozpočtu
4
. 

1.1.1 Daňové subjekty 

Daňovému subjektu je ukládána povinnost, odvádět nebo platit daň
5
. 

 

Obrázek  č. 1: Daňové subjekty  

(Zdroj: Zpracováno podle:
6
) 

Plátce daně je subjekt, který vybírá nebo sráží daň od jiných subjektů (poplatníků) a 

odvádí ji státu
7
. Poplatník je daňový subjekt, kterému se daní příjem a od tohoto příjmu 

                                                 
4
 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 9. 

5
 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 9. 

6
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 2. 

7
 DOSTÁLOVÁ, A. Daň a její konstrukční prvky 

Daňové subjekty

Poplatník

Daňový rezident

Daňový nerezident

Plátce
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se mu sráží daň
8
. Daňový rezident ČR je subjekt s neomezenou daňovou povinností. 

Tím je myšleno, že musí danit příjmy plynoucí jak na území ČR, tak i ze zdrojů 

v zahraničí. Poplatník se stává daňovým rezidentem, pokud se vyskytuje na území ČR 

déle jak 183 dnů v roce. Daňový nerezident ČR je subjekt s omezenou daňovou 

povinností. Tím je myšleno, že musí zdanit pouze příjmy získané na území ČR
9
. 

1.1.2 Daňový domicil 

Jelikož se v práci bude pracovat i s mezinárodním zdaněním, je dobré určit daňový 

domicil poplatníků. Daňový rezident může být někdy označován jako osoba s daňovým 

domicilem. Daňový domicil lze chápat jako stát, kde je poplatník rezidentem. Pojem se 

zavedl z důvodu, že v některých zemích, např. USA, má daňovou povinnost osoba 

podle státní příslušnosti. Taková osoba, která nebydlí v USA, ani se tam nezdržuje a 

nemá odtud jakékoliv příjmy, je považována za daňového rezidenta. V tomto případě 

jsou přijímána vnitrostátní opatření, která odstraňují nebo zmírňují dopady dvojího 

zdanění v případech, kdy státní občané pobývají a pracují na území jiného státu. 

Nejsou-li mezi státy uzavřeny SZDZ může se stát, že osoba bude daňovým rezidentem 

v obou státech a bude muset danit příjmy dvakrát. SZDZ tedy zabraňují, aby osoba 

nebyla daňovým rezidentem obou států
10

. 

1.1.3 Předmět daně a základ daně 

Předmětem daně je příjem, ze kterého je vybírána daň
11

. Základem daně je částka, o 

kterou příjmy převyšují výdaje
12

. 

1.1.4 Osvobození od daně 

Existují dva typy osvobození, a to částečné a úplné osvobození. Částečné osvobození se 

vztahuje na určitou výši hodnoty, je-li tato výše překročena, musí se částka, která 

přesahuje hranici osvobození zdanit. Pro úplné osvobození příjmu musí poplatník splnit 

                                                 
8
 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 14. 

9
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 2, odst. 2, 3. 

10
 SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana 

VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů s. 4. 
11

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 16. 
12

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 5. 
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podmínky, nutné pro osvobození příjmu. Nejsou-li podmínky splněny, daní se celá 

částka
13

. 

1.1.5 Sazba daně 

Pomocí sazby daně se stanovuje velikost daňové povinnosti. Existuje několik druhů 

sazeb. Jednotná sazba je stejná pro všechny druhy předmětů. Diferenciální sazba se 

mění podle druhu předmětu daně např. alkohol vs. obuv. Pevná sazba má pevně 

určenou částku na jednotku množství daňového základu. Relativní sazba je obvykle 

stanovena procentem a vyjadřuje poměr daně k daňovému základu. Lineární sazba 

daně proporcionálně roste, jestliže roste základ daně. Progresivní sazba roste rychleji 

než základ daně
14

. 

1.1.6 Zdaňovací období 

 Zdaňovací období je časový interval, za který se daň stanoví a vybírá
15

. 

1.1.7 Odpočty 

Odpočtem se rozumí částka, která snižuje základ daně. Odpočty je možné dělit na 

standardní a nestandardní. Standardní odpočty jsou položky, které snižují základ daně 

o určitou hodnotu, jestliže daňový subjekt splnil podmínky pro jejich uplatnění. 

Nestandardní odpočty jsou položky, které může daňový subjekt použít pro snížení 

základu daně. Tyto odpočty se uplatňují v prokazatelné výši do stanoveného limitu
16

. 

1.1.8 Nezdanitelná část základu daně, slevy a daňové zvýhodnění 

Nezdanitelnou část základu daně je možné uplatnit při podávání daňového přiznání, 

nebo pokud má poplatník příjmy pouze ze závislé činnosti tak při ročním zúčtování 

daně. Výčet veškerých uplatnitelných nezdanitelných částí je možné najít v § 15 ZDP. 

Mezi ty nejčastěji používané patří bezúplatné plnění poskytované obcím, krajům, 

organizačním složkám státu, na kulturu, sport, politickým stranám apod., kde hodnota 

bezúplatného plnění je min. 1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně, za odběr krve ve výši 

3 000 Kč a orgánu 20 000 Kč, zaplacené úroky ze stavebního nebo hypotečního úvěru 

na financování bytových potřeb, kromě výstavby a údržbu bytu nebo domu, max. do výše 

                                                 
13

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 20. 
14

 ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, M, G KUKALOVÁ a L MORAVEC. Daňová soustava: určeno pro 

posluchače oborů PaE, PaA, Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 21-22. 
15

 CSIKOVÁ, J. Úvod do daňové problematiky: Konstrukční prvky daně I. 
16

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 23. 
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300 000 Kč, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, a to 

v hodnotě max. 24 000 Kč, zaplacené pojistné ve výši 24 000 Kč na soukromé životní 

připojištění. Poplatník může využít slev na dani, nebo daňového zvýhodnění, pokud 

podepsal prohlášení k dani, nebo při podání daňového přiznání dodal potřebné 

dokumenty pro jejich uplatnění
17

. 

1.1.9 Slevy na dani 

Slevy na poplatníka snižují odváděnou daň. V současné době se v ČR dá uplatnit sleva 

na poplatníka ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období, na manžela ve výši 24 840 Kč, 

v případě držení průkazu ZTP/P 49 680 Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující 

68 000 Kč za zdaňovací období, na invaliditu prvního nebo druhého stupně ve výši 

2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, na držitele průkazu ZTP/P ve 

výši 16 140 Kč, na studenta ve výši 4 020 Kč, za umístění dítěte v prokazatelné výši 

(max. do výše minimální mzdy), na evidenci tržeb. Výše slevy je 5 000 Kč, nejvýše 

však rozdíl mezi 15 % základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na 

poplatníka
18

. 

1.1.10 Daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění je částka, o kterou je možné snížit daň nebo dosáhnout přeplatku na 

dani. Daňové zvýhodnění se uplatňuje na nezaopatřené děti. Na první dítě 15 204 Kč, na 

druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě je zvýhodnění ve výši 24 204 Kč. 

Pokud je dítě držitelem ZTP/P výše daňového zvýhodnění je dvojnásobná tedy 30 408 

na první dítě, 38 808 Kč na druhé dítě a na třetí a každé další je zvýhodnění ve výši 

48 408 Kč. Daňové zvýhodnění lze uplatnit nejmenší částkou 100 Kč a nejvyšší částkou 

60 300 Kč za rok, zároveň může daňové zvýhodnění uplatnit pouze daňový rezident ČR 

nebo daňový rezident EU nebo EHS za předpokladu, že úhrn všech jeho příjmů na 

území ČR, kromě příjmu osvobozených nebo příjmů daněných srážkovou daní, tvoří 

90 %
19

. 

  

                                                 
17

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 15, odst. 1-6. 
18

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba, 35bb, 35bc. 
19

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35c. 
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1.2 Daňová soustava České republiky 

V České republice se daňová soustava dělí na dvě hlavní skupininy, a to na daně přímé 

a nepřímé. Obě skupiny se dále dělí na jednotlivé daně. Přímými daněmi jsou daně 

důchodové a daně majetkové. Důchodovými daněmi jsou daň z příjmu fyzických osob, 

v které je zahrnuta daň zaměstnanců a podnikatelů, kteří podnikají jako fyzická osoba a 

daň z příjmu právnických osob, v které je zahrnuta daň z příjmů splolečností. Mezi 

majetkové daně patří daň z nemovitých věcí, tedy daň vybírána z vlastnictví 

nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí. U přímé daně je jednoznačně jasné, kdo 

bude daň platit. Nepřímé daně se dále dělí na daň z přidané hodnoty, neboli univerzální 

daň, daň silniční, tato daň se může v jiné literatuře lišit a být tak připojena mezi daně 

přímé majetkové, spotřební např. daň z lihovin, tabákových výrobků a ekologické např. 

poplatek za znečišťování ovzduší. U nepřímých daní není jednoznačně určené, kdo daň 

platí
20

.  

 

Obrázek č. 2: Daňová soustava ČR  

(Zdroj: Zpracováno dle:
21

) 

  

                                                 
20

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 56 a 58. 
21

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 56 a 58. 
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1.2.1 Předmět daně fyzických osob 

Dalším důležitým pojmem v daňové terminologii je předmět daně. Ten je uveden v § 3 

ZDP. Předmět daně je věc, na kterou je uvalena daň. V minulosti byla předmětem daně 

osoba, majetek, důchod nebo spotřeba. Dodnes zůstal v ČR předmětem daně pouze 

důchod, majetek a spotřeba. Na níže uvedeném obrázku je možné vidět, jak se dělí 

předměty daně fyzických osob v ČR. Z předmětů příjmů uvedených na obrázku se 

následně počítají jednotlivé daňové povinnosti, kterým se bude věnovat pozornost dále 

v práci
22

. 

 

Obrázek č. 3: Předmět daně  

(Zdroj: Zpracováno dle:
23

) 

1.2.2 Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti jsou obsaženy v § 6 ZDP. Jedná se o: 

Příjmy z pracovněprávního poměru minulého nebo současného, příjmy za práci člena 

družstva, společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní 

společnosti, odměny člena orgánu právnické osoby a likvidátora
24

. 

Druh pracovního poměru a prohlášení k dani 

Druh pracovního poměru má vliv na to, zda bude daň vybírána formou zálohy nebo 

srážky. Možnosti poměru jsou hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce a 

dohoda o provedení činnosti. S tím se spojuje pojem prohlášení k dani. Podepsáním 

prohlášení k dni vzniká poplatníkovi nárok na uplatňování slev a daňových zvýhodnění. 

                                                 
22

 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. VOX, s. 17. 
23

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 3. 
24

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 6, odst. 1. 
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Prohlášení může být podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, jestliže má poplatník 

více zaměstnání
25

. 

Postup výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti 

Daň ze závislé činnosti se vypočítá následujícím způsobem. K příjmu, uvedeném v § 6 

ZDP, se přičte zákonné sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem za 

zaměstnance. Výše sociálního pojištění činní 25 %
26

 a výše zdravotního pojištění činní 

9 % z hodnoty příjmu
27

. Pokud vyjde pojistné jako desetinné číslo, zaokrouhlí se na celé 

koruny nahoru. Poté se tento základ daně zaokrouhlí na celé sto koruny nahoru, jestliže 

je základ daně větší než 100 Kč. Pokud je základ daně menší nebo roven 100 Kč, 

zaokrouhlí se základ daně na celé koruny nahoru. Následně se vypočítá daň, která činí 

15 % z upraveného základu daně. Zálohy na daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru
28

.
  

Rozdíl mezi zálohou na daň a srážkovou daní je v jejich výpočtech. Při použití srážkové 

daně se postupuje obdobně jako u zálohy na daň, ale základ daně zvýšený o SP a ZP se 

zaokrouhluje na celé koruny dolů
29

. 

Postup výpočtu solidárního zvýšení daně 

Poplatníci, kteří mají vysoké příjmy, musí platit nejen srážkovou nebo zálohovou daň, 

ale také platit solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu příjmu, který 

převyšuje čtyřnásobný průměr mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení. Toto zvýšení lze použít pouze, pokud jsou příjmy z § 6 nebo § 7, 

nebo obou paragrafů zároveň. Pokud však poplatníkovi „hrozí,“ že by musel platit 

solidární zvýšení daně, ale vykazuje daňovou ztrátu ze samostatné činnosti, může 

příjem o tuto částku snížit a vyhnout se placení solidárního zvýšení daně 
30

. 

                                                 
25

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 6, odst. 4. 
26

 Zákon č. 589/1992 Sb., České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, § 7. 
27

 Zákon č. 592/1992 Sb., České národní rady o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, § 2 a 5. 
28

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 6, odst. 12 a § 38h, odst. 2. 
29

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 36. 
30

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 16a. 
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Na níže uvedeném grafu je možné vidět, jak se mění daň, sociální a zdravotní pojištění 

v závislosti s rostoucím příjmem. V grafu je zřejmé, že při dosažení určité sumy 

sociálního pojištění se již dále neplatí. V grafu však není možné vidět solidární zvýšení 

daně, z důvodu malé velikosti příjmu
31

. 

Daňová povinnost 

 

Graf č. 1: Daňová povinnost  

(Zdroj:Zpracováno dle:
32

) 

1.2.3 Příjmy ze samostatné činnosti 

Mezi příjmy ze samostatné činnosti se řadí: 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze 

živnostenských podnikání, příjmy z jiných podnikání, ke kterým je potřeba 

podnikatelské oprávnění, podíly společníků veřejných obchodních společností a 

komplementářů komanditních společností na zisku, příjmy z užití nebo poskytnutí práv, 

příjmy z nájmu majetku, který je zahrnut v obchodním majetku, příjmy z výkonu 

nezávislého povolání
33

. 

                                                 
31

 Vlastní zpracování 
32

 Vlastní zpracování 
33

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 7, odst. 1, 2. 
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1.2.4 Spolupracující osoby 

Osoba samostatně výdělečně činná může rozdělit příjmy na spolupracující osobu. 

Spolupracující osobou může být člen rodiny, nebo osoby, které s poplatníkem nežijí ve 

společné domácnosti. Spolupracujících osob může být i více
34

. 

Postup výpočtu základu daně ze samostatné činnosti 

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti se vypočítá odečtením nákladů (výdajů) na 

udržení, dosažení a zajištění příjmů, které jsou uvedeny v §23 až 33 ZDP od příjmů. 

Pokud poplatník neuplatní prokazatelné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu, 

lze použít výdaje stanovené procentem z příjmů. Výdaje, stanovené procentem z příjmů 

nelze kombinovat s prokazatelnými výdaji v jednom zdaňovacím období, lze jej však 

měnit každé zdaňovací období
35

. 

Výdaje vynaložené procentem z příjmu se můžou uplatnit do výše až: 

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslného 

podnikání, a to až do výše 1 600 000 Kč, 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, a 

to až do výše 1 200 000 Kč, 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku, a to až do výše 600 000 Kč, 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, a to 

až do výše 800 000 Kč
36

. 

Příjmy a výdaje spolupracujících osob 

Podíl příjmů a výdajů spolupracujících osob musí být stejný. Nesmí přesáhnout 30 % 

příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nemůže být vyšší než 

180 000 Kč za zdaňovací období a 15 000 Kč za každý započatý měsíc. Pokud je 

spolupracující osobou pouze manžel nebo manželka nesmí podíl příjmů a výdajů 

přesáhnout 50 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nemůže být vyšší než 

540 000 Kč za zdaňovací období a 45 000 za každý započatý měsíc
37

. 

1.2.5 Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku jsou obsaženy v § 8, dost. 1 ZDP. Jsou jimi: 

                                                 
34

 RYBOVÁ, J. Daňový systém. České Budějovice, 2017, s. 28-29. 
35

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 7, odst. 3. 
36

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 7, odst. 7. 
37

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 13. 
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Podíly na zisku, který je představován cenným papírem, úroky z držby cenných papírů, 

podíly tichého společníka z účasti na podnikání, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na 

vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který není určen 

k podnikání, výnos z jednorázového vkladu, dávky penzijního připojištění se státním 

příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, plnění ze 

soukromého životního pojištění, úroky z úvěrů, zápůjček, úroky z prodlení, poplatky 

z prodlení, úroky z dražby směnek, zisk svěřeneckého fondu nebo rodinné fundace, 

příjem rozdílu jmenovité hodnoty dluhopisu a jeho emisním kursem  

Základem daně z kapitálového majetku jsou výše uvedené příjmy. Tyto příjmy jsou 

podrobeny srážkovou daní 15 %
38

. 

1.2.6 Příjmy z nájmu 

Příjmy z nájmu jsou uvedeny v § 9, odst. 1. ZDP. Mezi tyto příjmy patří: 

 „Příjmy z nájmu nemovitých věcí včetně bytů, 

 Příjmy z nájmu movitých věcí
39

“. 

Dílčí základ daně z nájmu tvoří příjmy uvedené v § 9 ZDP snížené o výdaje na 

dosažení, udržení a zajištění příjmů podle § 23 – 33 ZDP. Pokud poplatník neprokáže 

výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů, lze využít výdajů procentem z příjmu ve 

výši 30 %, maximálně však do výše 600 000 Kč
40

.   

1.2.7 Ostatní příjmy 

Za ostatní, nejvíce používané, příjmy se považuje: 

Příležitostné příjmy z činností, nájmu movitých věcí, zemědělské výroby nebo lesního a 

vodního hospodářství plynoucí nepodnikateli, z úplaty převodu nemovité věci, cenného 

papíru a jiné věci, výhry z hazardních her, výhry z reklamních soutěží, z jednorázové 

náhrady práv plnění na základě mezi poškozeným a pojistitelem. 

Dílčím základem daně z ostatních příjmů jsou příjmy uvedené v § 10 ZDP snížené o 

prokazatelné výdaje na dosažení příjmu. Pokud jde o příjmy ze zemědělské výroby, 

                                                 
38

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 8, odst. 1, 2, 3. 
39

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 9, odst. 1. 
40

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 9, odst. 1, 3, 4. 
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lesního nebo vodního hospodářství je možné použít výdaje stanovené procentem 

z příjmu podle § 7, odst. 7 ZDP. Daň z ostatních příjmů se platí z rozdílu příjmu a 

osvobození 30 000 Kč
41

. 

1.3 Konstrukce daně ve Velké Británii 

Konstrukce daně ve Velké Británii se od té v České republice poměrně liší. Snad 

největším rozdílem oproti České republice je použití daňových pásem, daňových kódů a 

odlišného období pro vybírání daní. Na rozdíl od České republiky je Velká Británie 

rozdělena na území Anglie, Walesu, Skotska a Severní Irsko. Na těchto územích platí 

odlišné způsoby vybírání daní. Jedná se zejména o rozdílná daňová pásma, která jsou 

odlišná jak ve Skotsku, tak i v Anglii, Wallesu a Severním Irsku, přičemž jsou jenom 

dvě rozdílné sazby. Dalším poměrně velkým rozdílem je tzv. osobní osvobozený příjem 

(personal allowance, detailnější vysvětlení pojmu je uvedeno níže), jedná se o jakousi 

slevu na dani, která se od hrubé hodnoty příjmu odečítá už na začátku výpočtu a ne až 

po uplatnění sazby daně oproti slevám na dani.  

1.3.1 Tax codes 

Tax code neboli daňový kód je číslo, které napomáhá zaměstnavateli nebo poskytovateli 

důchodů ke zjištění jak velkou částku poplatník zaplatí na daních. Kód začíná číslicí a 

končí písmenem nebo písmeny. Čtyřmístné číslo znamená, jak velký je poplatníkův 

osobní osvobozený příjem. Písmeno nebo písmena značí „životní situaci“ poplatníka 

(poplatník žije ve Skotsku, Walesu, dostává příjmy od manžela, apod.)
42

. 

Tabulka 1: Příklady písmen v daňovém kódu
43

 

Příklady písmen v daňovém kódu 

L Příjem se nedaní, je v nulovém pásmu sazby daně. 

BR Všechny příjmy jsou zdaněny základní sazbou. 

D0 Všechny příjmy jsou zdaněny vyšší sazbou. 

D1 Všechny příjmy jsou zdaněny nejvyšší sazbou 

S Zdaní se sazbou daně používané ve Skotsku. 

C Zdaní se sazbou daně používané ve Walesu. 
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1.3.2 Tax year 

Na rozdíl od České republiky začíná zdaňovací období ve Velké Británii 6. dubna a 

končí 5. dubna
44

. 

1.3.3 National insurance 

National insurance (národní pojištění) má ve Velké Británii význam českého sociálního 

pojištění. Poplatníci pomocí tohoto nástroje přispívají na důchody. Pojištění platí 

poplatníci, jestliže jejich příjem ze zaměstnání je větší než 166 GBP týdně nebo mají 

zisk ze samostatné činnosti větší nebo roven 6 365 GBP ročně. Národního pojištění je 

rozděleno do několika tříd. Zařazení poplatníka do jednotlivých tříd závisí na druhu a 

velikosti příjmu. Částka pojistného závisí na druhu příjmu a velikosti výdělku. Při 

výdělku 166 – 962 GBP za týden je sazba 12 % ze mzdy. Při výdělku nad 962 GBP 

týdně je sazba 2 % z hodnoty příjmů. Národní pojištění má vliv pouze na výpočet čisté 

mzdy. Při výpočtu daňové povinnosti se s ním vůbec nepracuje. V této práci se zjištěn 

pouze daňová povinnost, tedy se s národním pojištěním při výpočetech Britské daně 

nebude pracovat
45

.  

Tabulka 2: Třídy národního pojištění
46

 

Třídy národního pojištění 

Třída 1 (Class 1) Zaměstnanci s příjmem větší než 166 GBP 

pod 60 let. 

Třída 1A nebo 1B (Class 1A or 1B) Placeno zaměstnavatelem přímo 

zaměstnancům. 

Třída 2 (Class 2) Samostatně výdělečně činní poplatníci se 

ziskem větším nebo roven 6 365 GPB. 

Třída 3 (Class 3) Dobrovolné pojištění k vyplnění mezer 

v národním pojištění. 

Třída 4 (Class 4) Samostatně výdělečně činní poplatníci se 

ziskem větším než 8 632 GBP ročně. 
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1.3.4 Income rates and bands 

Na rozdíl od České republiky je sazba daně ve Velké Británii určena podle velikosti 

příjmu. To znamená, čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění a tedy použití vyšší daňové 

sazby. Existuje pro to výraz progresivní zdanění. Daňová páasma a sazby jsou rozdílné 

v Anglii, Walesu, Severním Irsku a ve Skotsku. Ačkoli se jedná o čtyři různá území, 

existují pouze dva odlišné druhy daňových sazeb a pásem. Sazby daně a daňová pásma 

v Anglie, Walesu a Severního Irska jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 3: Daňové sazby v Anglii, Walesu a Severním Irsku
47

 

Sazby v Anglii, Walesu a Severním Irsku 

Pásmo Velikost zdanitelného příjmu Sazba 

Personal allowance 0 – 12 500 GBP 0 % 

Basic rate 12 501 – 50 000 GBP 20 % 

Higher rate 50 001 – 150 000 GBP 40 % 

Additional rate >150 000 45 % 

 

Níže jsou uvedena daňová pásma ve Skotsku. Je možné vidět, že se odlišují v počtu 

sazeb, jejich výší a výší daňových pásem. Ve Skotsku je tedy o dvě pásma více, než na 

ostatním území Velké Británie a s výjimkou dvou pásem jsou sazby o jedno procento 

vyšší. 

Tabulka 4: Daňové sazby ve skotsku
48

 

Sazby ve Skotsku 

Pásmo Velikost zdanitelného příjmu Sazby 

Personal allowance 0 – 12 500 GBP 0 % 

Starter rate 12 501 – 14 549 GBP 19 % 

Basic rate 14 550 – 24 944 GBP 20 % 

Intermediate rate 24 945 – 43 430 GBP 21 % 

Higher rate 43 431 – 150 000 GBP 41 % 

Top rate >150 000 GBP 46 % 

 

                                                 
47

 Income Tax rates and Personal Allowances. GOV.UK. 
48

 Income Tax in Scotland. GOV.UK. 



24 

 

1.3.5 Personal Allowances 

Personal allowance „osobní osvobozený příjem“ neboli česká verze osvobozeného 

příjmu je část příjmu, která není zdaněna. V současné době je osvobozený příjem 

12,500 GBP. Pokud je příjem nižší než daňové osvobození, daň se neplatí. Osvobozený 

příjem lze navýšit, pokud je poplatník ženatý/vdaná, nebo je slepý. V „manželském 

osvobození“ lze předat část svého osvobozeného příjmu na manžela, manželku nebo 

partnera, za předpokladu že jsou manželé nebo registrovaní partneři, jeden z manželů 

neplatí daně, nebo jeho příjem není zdaněn díky osobnímu osvobozenému příjmu a výše 

příjmu se pohybuje v základním daňovém pásmu. Ve Skotsku manžel nebo manželka 

musí mít příjem v začátečním, základním nebo zvýšeném daňovém pásmu. Výše 

předaného osvobození je 1 250 GBP. Jestli-že je poplatník slepý nebo zrakově 

postižený, zvýší se mu jeho osobní osvobozený příjem o 2 450 GBP. Poplatník však 

musí být zaregistrován u místního správce daně jako slepec nebo mít certifikát 

dokazující jeho zrakovou vadu. Stejně jako v „manželském osvobození“ může poplatník 

předat své osvobození svému manželovi, manželce nebo registrovanému partnerovi, 

pokud neplatí daň nebo nevyužije celé osvobození
49

. 
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1.4 Daňová soustava Velké Británie 

Daňová soustava Velké Británie je složitější, jelikož se Velká Británie skládá z Anglie, 

Walesu, Skotska a Severního Irska, jsou některé daně jinak pojmenované, ale jedná se o 

tutéž daň. V této práci je pozornost zaměřena primárně na daně v Anglii, avšak se zde 

bude porovnávat i zdanění ve Skotsku. Obrázek níže zobrazuje rozdělení daní ve VB. 

 

Obrázek č. 4: Daňová soustava VB 

(Zdroj: Zpracováno dle:
50

) 
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1.4.1 Předmět daně z příjmu fyzických osob ve VB 

Předměty daně ve VB jsou podobné těm v ČR. Na rozdíl od ČR se jako předmět daně 

samostatně považuje příjem ze zahraničí. V ZDP je příjem ze zahraničí zahrnut v § 6 a 

38f. Předmět daně fyzických osob ve VB je zobrazen níže. 

 

Obrázek č. 5: Předmět daně z příjmu FO  

(Zdroj: Zpracováno dle:
51

) 

1.4.2 Příjmy ze závislé činnosti (Income employment tax) 

Daň ze závislé činnosti se ve Velké Británii počítá odlišně od České republiky. 

Základním principem výpočtu je odečtení osvobozené části přijmu (personal 

allowances) od zdanitelného příjmu. Dále se použije sazba daňového pásma podle 

zdanitelného příjmu, tedy jeli zdanitelný příjem 2 500 GBP/měsíc (2 500*12 = 30 000 

GBP za rok => basic rate) bude použito základní pásmo základní sazby (basic rate) ve 

výši 20 %, za předpokladu, že je příjem získán v Anglii, Walesu nebo Severním Irsku. 

Pokud by byl příjem získán ve Skotsku, použilo by se střední pásmo zdanění 

(intermediate rate) ve výši 21 %. Daň se tedy vypočte z rozdílu mezi zdanitelným 

příjmem a osvobozenou částí příjmu. Osvobozená část příjmu činí 12 500 GBP/ rok, 

tedy 1041, 67 GPB/měsíc. Tato osvobozená část se použije v plné výši až do výše 

příjmu 100 000 GBP/rok. Za každou další libru nad 100 000 GBP se osvobozená část 

příjmu zmenší o 50 pencí, tedy 100 001 GBP => 12 499,50 GBP, 100 002 GBP => 
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12 499 GBP atd. Až do výše 125 000 GBP, kdy je osvobozená část příjmu 0 GBP. Tuto 

osvobozenou část lze zvýšit slevami. Pokud se příjem pohybuje ve vyšším daňovém 

pásmu, je zapotřebí přičíst rozdíly maximálních hodnot předešlých daňových pásem, 

tzn. 7 500 GBP ze základní sazby a 45 000 GBP z vyšší sazby
52

 

 

Obrázek č. 6: Způsob výpočtu daně ze závislé činnosti  

(Zdroj: Zpracováno dle: 
53

) 

Jak již bylo naznačeno výše, obrázek ukazju, že část příjmu se odečte o osobní 

osvobození, pokud má na něj poplatník nárok, tedy nepřekročil částku příjmu 125 000 

GBP. Dále se odečítaly hraniční hodnoty jednotlivých pásem a z nich se počítali daně. 

Až z toho posledního pásma se počítala daň z počáteční hranice a zbytkem příjmu po 

odečtení hodnot jednotlivých pásem. Všechny daně se následně sečetly a stanovila se 

tak daňová povinnost.  
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Pro výpočet osvobozené části mezi jeho maximální a minimální hodnotou, tedy 12 500 

až 0 GBP, lze použít následující vzorec. 

Rovnice č. 1: Výpočet osvobození  

(Zdroj: Zpracováno dle:
54

) 

𝑂𝑠 = 𝑃𝑎 −  𝑃 − 𝑀𝑜 ∗
1

2
 

Os – osvobozený příjem 

Pa – osobní osvobození 

P – příjem  

Mo – maximální hodnota pro plné osvobození 

Níže uvedený graf udává závislost osvobození a daně na velikosti příjmu
55

. 

 

Graf č. 2: Daňová povinnost VB  

(Zdroj: Zpracováno dle: 
56

) 

Z grafu je možné vyčíst, že se osvobození v určitém okamžiku lineárně klesá a poté už 

je nulové. Dále lze vidět, že se příjem po osvobození protne s hrubým příjmem a dotýká 
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se ho. To má nasvědomí nulové osvobození. Daň poté skokově roste, při překročení 

daňového pásma
57

. 

1.4.3 Příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

Za samostatnou činnost jsou považovány příjmy ze zemědělské a zahradnické činnosti, 

užívání pozemků jiných než lesních, užívání lesních pozemků, dolů, lomů a jiných 

podniků, umělecké činnosti, doplňkové umělecké činnosti, potápěčské činnosti, těžby 

ropy a souvisejících činností. Výpočet daně se provede odečtením příjmů od výdajů a 

podle výsledné částky se použije sazba daňového pásma
58

. Ze samostatné činnosti je 

osvobozeno prvních 1 000 GBP
59

. 

1.4.4 Příjem z domácích dividend 

Příjem z domácích dividend má poplatník, pokud vlastní podíly ve společnosti. Daň je 

placena pouze z příjmu, který přesahuje hranici osobního osvobození příjmu. Výše 

osvobozeného osobního příjmu činí 2 000 GBP. Sazba daně je odvozena od výše 

příjmu, nejen však od příjmu samotných dividend, ale i celkového příjmu. Výpočet daně 

z domácích dividend je o trochu složitější než u jiných příjmů. Jestli-že je příjem vyšší 

jak 10 000 GBP, musí poplatník podat daňové přiznání
60

. 

Tabulka 5: Daňová pásma domácích dividend
61

 

Daňové pásmo Sazba daně 

Basic rate 7, 5 % 

Higher rate 32,5 % 

Additional rate 38,1 % 

1.4.5 Příjem z investic 

Za investici je považováno jakékoli nakládání s aktivem, které zvýší jeho hodnotu. 

Nakládání může mít podobu prodeje, předání, výměny nebo náhrady. Aktivem jsou 

myšleny osobní věci včetně nebo nad 6 000 GBP, kromě auta, nemovitost, akcie a 

obchodního majetku. Osobní osvobození pro investice je ve výši 12 000 GBP a na 

úvěry je osvobození 6 000 GBP. Daň se platí z rozdílu výše příjmu a osobního 
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osvobození a následně se použije sazba daňového pásma podle výše příjmu uvedeného 

výše
62

.  

1.4.6 Příjem z nájmu 

Do tohoto příjmu patří veškeré příjmy z nájmu. Daň se vypočítá obdobně jako při 

danění příjmu ze závislé činnosti. Část příjmu lze osvobodit za použití osobního 

osvobození. Zbylá část se daní podle sazby daňového pásma
63

. 

Pokud je příjem vyšší jak 5 965 GBP za rok, musí poplatník platit příspěvky na druhou 

třídu národního pojištění
64

. 

1.4.7 Příjem ze zahraničí 

Poplatník daní příjem, pokud je daňovým rezidentem VB. Příjem ze zahraničí se 

zdaňuje v daňovém přiznání, ale některé příjmy se zdaňují odlišně. Pokud je příjem jen 

z dividend ze zahraničí a příjem z nich je menší než 300 GBP, není nutné podávat 

daňové přiznání. Odlišně se daní důchody ze zahraničí, příjem z pronájmu majetku, 

pokud se pronajímá více než jeden majetek a příjmy ze zaměstnání na lodích a ropných 

mořských vrtech. Příjmem ze zahraničí je příjem ze závislé činnosti ze zahraničí, 

zahraniční investice a úspory, z nájmu majetku umístěného v zahraničí, z důchodů 

v zahraničí. Jako zahraničí se považuje ostrov Man a Normandské ostrovy, i když jsou 

britským územím
65

.   
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část je věnována výpočtům daně z příjmů fyzických osob v České republice a 

Velké Británii. Výpočty jsou provedeny pro všechny příjmy zmíněné v teoretické části.  

2.1 Zdanění příjmů v ČR 

Podkapitola se zaměřuje na zdanění příjmů modelových poplatníků v České republice, a 

to zdanění příjmů ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, 

z nájmu a ostatních příjmů. Na závěr podkapitoly je uvedeno daňové přiznání. 

2.1.1 Dílčí základ daně ze závislé činnosti 

Mějme modelového daňového poplatníka pana Petra Kloudného. Pan Kloudný je 

zaměstnaný, u zaměstnavatele podal prohlášení k dani. Jeho měsíční mzda činí 

28 507 Kč. Pan Kloudný je svobodný a bezdětný. Pan kloudný neměl žádný další 

příjem. 

Tabulka 6: Výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti
66

 

Výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti 

Příjem 28 507 Kč 

SP a ZP placené zaměstnavatelem 34 % 9 693 Kč 

Superhrubá mzda 38 200 Kč 

Zaokrouhlení (na celé stokoruny nahoru) 38 200 Kč 

Daň 15 %  5 730 Kč 

Odečtení slevy na poplatníka  2 070 Kč 

Záloha na daň 3 660 Kč 

 

Z tabulky výše je možné pozorovat, že záloha na dani pana Kloudného je 3 660 Kč. 

Ročně tedy je daňová povinnost pana Kloudného 43 920 Kč.  

Tabulka níže ukazuje, jak lze snížit daňovou povinnost. Mzda pana Kloudného zůstane 

stejná. Pan Kloudný začne uplatňovat daňový zvýhodnění na tři děti. Může tedy dojít 

k daňovému bonusu, to znamená, že se daňová povinnost změní na daňový bonus a 

vznikne přeplatek 
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Nyní si ukážeme, jak by se změnila daň, kdyby pan Kloudný měl jedno, dvě a tři děti. 

Jeho mzda zůstane stejná. 

Tabulka 7: Optimalizace daně ze závislé činnosti
67

 

Optimalizace daně ze závislé činnosti 

Příjem 28 507 Kč 

SP a ZP placené zaměstnavatelem 34 % 9 693 Kč 

Superhrubá mzda 38 200 Kč 

Zaokrouhlení (na celé stokoruny nahoru) 38 200 Kč 

Daň 15 %  5 730 Kč 

Odečtení slevy na poplatníka  2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč 

Daňové zvýhodnění na třetí dítě 2 017 Kč 

Záloha na daň 2 393 Kč/ 776 Kč/ -1 241 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že s uplatněním daňového zvýhodnění se záloha na daň snižuje a u 

třetího dítěte se záloha na daň změní v přeplatek na dani. Toto je jeden ze způsobů, jak 

lze optimalizovat daňovou povinnost. 

Podívejme se na příklad, kdyby pan Kloudný měl dvě zaměstnání a u jednoho neměl 

podepsané prohlášení k dani, jak by se změnil výpočet. Jeho mzda činí 8 500 Kč. 

Tabulka 8: Výpočet srážkové daně
68

 

Výpočet srážkové daně 

Příjem 8 500 Kč 

SP a ZP placené zaměstnavatelem 34 % 2 890 Kč 

Superhrubá mzda 11 390 Kč 

Zaokrouhlení (na koruny dolů)  11 390 Kč 

Daň 15 % 1 708 Kč 

Sražená daň 1 708 Kč 
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Při použití srážkové daně není možné uplatnit slevy na dani, nebo daňové zvýhodnění. 

Sražená daň však může být zahrnuta do daňového přiznání a výslednou daň je možné 

optimalizovat. 

Jako poslední příklad je uvedeno solidární zvýšení daně. Výpočet této daně je 

komplikovanější a je potřeba delšího časového rozmezí pro zjištění, kdy bude dosažen 

limit placení. Po překročení limitu se už sociální pojištění neplatí. Hrubá mzda činí 

160 000 Kč. V tabulce níže je uvedena jeho hrubá mzda a zdravotní a sociální pojištění.  

Tabulka 9: Výpočet solidárního zvýšení daně
69

 

Výpočet solidárního zvýšení daně 

Příjem 160 000 Kč 

SP a ZP placené zaměstnavatelem 34 % 54 400 Kč 

Superhrubá mzda 214 400 Kč 

Zaokrouhlení (na stokoruny nahoru) 214 400 Kč 

Daň 15 % 32 160 Kč 

Rozdíl mezi příjmem a limitem  29 440 Kč (160 000-130 560) 

Solidární daň 7 % 2 061 Kč 

Záloha na daň 34 221 Kč 

 

2.1.2 Dílčí základ daně ze samostatné činnosti 

Nyní si ukážeme příklady, kdy pan Kloudný pracuje jako fyzická osoba. Za rok 2019 

měl příjem z lesnické výroby 720 470 Kč a náklady 625 300 Kč, z hostinské živnosti 

plynul příjem 430 150 Kč a náklady byly 530 000 Kč a z nájmu plynul příjem 500 000 

Kč a náklady byly 130 000 Kč. 

Následující tabulka ukazuje jeho daňovou povinnost při použití skutečných nákladů, to 

znamená, že se bude počítat s opravdu vynaloženými náklady na dosažení, zajištění a 

udržení příjmu. Metoda úplných nákladů a nákladů stanovených procentem z příjmů 

nelze kombinovat za jednotlivé předměty. Buď lze použít jednu, nebo druhou metodu. 

Metody se však dají vystřídat v dalším zdaňovacím období. 
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Tabulka 10: Výpočet dílčího základu daně ze samostatní činnosti (varianta 1)
70

 

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (varianta 1) 

Celkový příjem 1 650 620 Kč 

Náklady z lesnické výroby 625 300 Kč 

Náklady z hostinské živnosti 530 000 Kč 

Náklady z nájmu 130 000 Kč 

Dílčí základ daně  365 320 Kč 

Zaokrouhlení (na stakoruny nahoru) 365 400 Kč 

Daň 15 % 54 810 Kč 

 

Nyní si ukážeme, jak by se změnila daň, kdyby se nepoužili skutečné náklady, ale 

výdaje procentem z příjmu. Pro připomenutí jsou výdaje procentem z příjmu z lesnické 

výroby 80 % z příjmů (max. 1 600 000 Kč), z hostinské živnosti 60 % z příjmů (max. 

1 200 000 Kč) a z nájmu 30 % (max. 600 000 Kč). 

 

Tabulka 11: Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (varianta 2)
71

 

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (varianta 2) 

Celkový příjem 1 650 620 Kč 

Náklady z lesnické výroby 576 376 Kč 

Náklady z hostinské živnosti 258 090 Kč 

Náklady z nájmu 150 000 Kč 

Dílčí základ daně  666 154 Kč 

Zaokrouhlení (na stakoruny nahoru) 666 200 Kč 

Daň 15 % 99 930 Kč 

 

Z tabulek lze vypozorovat, že v případě pana Kloudného je lepší použít skutečné 

náklady. Při použití výdajů procentem z příjmu by pan Kloudný platil vyšší daň o 

45 120 Kč. 
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Nyní bude ukázán, jak by se počítala daňová povinnost, kdyby pan Kloudný měl 

spolupracující osobu. Bude se počítat daňová povinnost u manžela/manželky a u jiné 

osoby. 

Tabulka 12: Příjmy a výdaje spolupracujících osob72 

Příjmy a výdaje spolupracujících osob 

Manžel/manželka 

Příjmy poplatníka 6 000 000 Kč 

Výdaje poplatníka 3 000 000 Kč  

Příjmy: 

Lze převést max. 50 % (max. 540 000) 

6 000 000*0,5 = 3 000 000 Kč -> 540 000 Kč 

 

Výdaje: 

Lze převést max. 50 % (max. 540 000) 

3 000 000*0,5 = 1 500 000 Kč - > 540 000 Kč 

 

Příjmy poplatníka 5 460 000 Kč 

Výdaje poplatníka 2 460 000 Kč 

Dílčí základ daně 3 000 000 Kč 

Zaokrouhlení základu daně (na stokoruny 

dolů) 

3 000 000 Kč 

Daň 15 % 450 000 Kč 

Ostatní osoby 

Příjmy poplatníka 6 000 000 Kč 

Výdaje poplatníka 3 000 000 Kč 

Příjmy: 

Lze převést max. 30 % (max. 180 000) 

6 000 000*0,3 = 1 800 000 Kč -> 180 000 Kč 

 

Výdaje: 

Lze převést max. 30 % (max. 180 000) 

3 000 000*0,3 = 900 000 Kč -> 180 000 Kč 

 

Příjmy poplatníka 5 820 000 Kč 

Výdaje poplatníka 2 820 000 Kč 

Dílčí základ daně 3 000 000 Kč 

Zaokrouhlení základu daně (na stokoruny 

dolů) 

3 000 000 Kč 

Daň 15 % 450 000 Kč 
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V tomto případě nezáleží, zda je spolupracující osoba manžel, nebo manželka či jiná 

osoba. Daňová povinnost zůstane v obou případech stejná tedy 450 000 Kč, jelikož je 

uplatňována maximální částka zůstane po odečtení od nákladů od příjmů stejný základ 

daně. 

2.1.3 Dílčí základ daně z kapitálového majetku 

Zde se podíváme na výpočet z kapitálového majetku. Pan Kloudný prodal akcie 

společnosti Firmex v hodnotě 4 200 000 Kč. U kapitálového majetku se daň sráží před 

vyplacením, to znamená, že se k panu Kloudnému se dostane pouze čistý zisk. Tabulka 

níže ukazuje výpočet daně z kapitálového majetku. 

Tabulka 13: Výpočet daně z kapitálového majetku
73

 

Výpočet daně z kapitálového majetku 

Hrubý příjem z akcie 4 200 000 Kč 

Srážková daň 630 000 Kč 

Čistý příjem z akcie 3 570 000 Kč 

 

Výpočet základu daně z kapitálového majetku je dosti jednoduchý. Neuplatňují se zde 

jakékoli náklady. I když je v tomto případě daň sražena, stále ji lze zahrnout do 

daňového přiznání, a tím i optimalizovat tedy snížit výslednou daňovou povinnost. Kam 

se sražená daň do přiznání zahrnuje je ukázáno v návrhové části. 

2.1.4 Dílčí základ daně z nájmu. 

Pan Kloudný začal pronajímat svůj movitý a nemovitý majetek. Vlastní rypadlo a 

bytový dům v Praze. Za rypadlo si pan Kloudný účtuje měsíční pronájem v hodnotě 

15 000 Kč a za byt 25 000 Kč. Náklady spojené s rypadlem byly 60 620 Kč a 120 420 

Kč byly náklady spojené s pronájmem bytu. 

Jelikož se jedná o příjem z nájmu, je možné použít mimo úplné výdaje i výdaje 

procentem z příjmů. Pro připomenutí činí sazba procentem z příjmu činí 30 %, max. 

600 000 Kč.  
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Tabulka 14: Výpočet dílčího základu daně z nájmu
74

 

Výpočet dílčího základu daně z nájmu 

Příjem z rypadla za rok 180 000 Kč 

Příjem z bytu za rok 300 000 Kč 

Úplné náklady  181 040 Kč 

Základ daně 298 960 Kč 

Zaokrouhlení daně (na stokoruny dolů) 298 900 Kč 

Daň 15 % 44 835 Kč 

Náklady procentem z příjmů 288 000 Kč 

Základ daně 192 000 Kč 

Zaokrouhlení daně (na stokoruny dolů) 192 000 Kč 

Daň 15 % 28 800 Kč 

Z tabulky je možné vyčíst, že daňová povinnost pana Kloudného za použití nákladů 

procentem z příjmů se sníží na 28 800 Kč. Sníží se tedy o 16 035 Kč. Panu Kloudnému 

je přímo doporučeno, aby použil metodu nákladů procentem z příjmů. 

2.1.5 Dílčí základ daně z ostatních příjmů 

Pan Kloudný prodal topné dřevo, které vyrobil minulý rok. Výnos z prodeje dřeva byl 

78 000 Kč a náklady činily 16 000 Kč. 

V tomto příkladě lze použít metodu úplných nákladů, nebo metodu stanovení nákladů 

z příjmu v hodnotě 80 % (max. 1 600 000 Kč), jelikož se jedná o výnos z lesního 

hospodářství. 

 

Tabulka 15: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (varianta 1)
75

 

Dílčí základ daně z ostatních příjmů (varianta 1) 

Příjem 78 000 Kč 

Úplné náklady 16 000 Kč 

Rozdíl mezi příjmy a náklady 62 000 Kč 

Osvobozená část 30 000 Kč 

Dílčí základ daně 32 000 Kč 

Daň 15 % 4 800 Kč 
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Uplatněním úplných nákladů činí daňová povinnost 4 800 Kč. V tabulce níže je 

uplatňována druhá varianta, tedy varianta uplatnění nákladů procentem z příjmů. 

Tabulka 16: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (varianta 2)
76

 

Dílčí základ daně z ostatních příjmů (varianta 2) 

Příjem 78 000 Kč 

Náklady stanovené procentem z příjmu 62 400 Kč 

Rozdíl mezi příjmy a náklady 15 600 Kč 

Osvobozená část 30 000 Kč 

Dílčí základ daně -14 400 Kč 

Daň 15 % 0 Kč 

Uplatněním nákladů procentem z příjmů se daň snížila na 0 Kč. Je tedy jasné, že pan 

Kloudný použije tuto metodu. Rozdíl těchto variant tedy činí 4 800 Kč. 

2.1.6 Podání daňového přiznání 

Poplatník, který splňuje podmínky obsažené v § 38g, odst. 1 ZDP, musí podávat daňové 

přiznání. Na druhou stranu poplatník, který splňuje podmínky v § 38g, odst. 2 ZDP 

nemusí podávat daňové přiznání.  

2.2 Postup zdanění příjmů ve Velké Británii 

V této podkapitole jsou ukázány výpočty zdanění ve Velké Británii. Jsou zde uvedeny 

výpočty daňové povinnosti ze závislé činnosti, z podnikání, z investic, z nájmu, 

z domácích dividend a příjmů ze zahraničí. Na závěr podkapitoly je zhotoven příklad 

daňového přiznání. Přáce se zaměřuje zejména na zdanění v Anglii a ve Skotsku. 

Jelikož daňová pásma jsou v Anglii, Wallesu a Severním Irsku stejná, není je potřeba 

počítat ve všech třech zemích. 

2.2.1 Dílčí základ daně ze závislé činnosti (tax on employment income) 

V této části se práce zabývá modelovým výpočtem příjmu ze závislé činnosti. Výpočet 

je odlišný, pokud je poplatník rezidentem Anglie, Walesu a Severního Irska nebo 

Skotska. Výpočet daně v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Příkladem může být Pan 

White, který žije v Londýně a je zaměstnaný u společnosti Ara. Pan White není ženatý a 

nemá žádný další příjem. Mzda pana Whita je 3 200 GBP měsíčně. Daň bude stanovena 

za celý rok. 
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Tabulka 17: Dílčí základ daně ze závislé činnosti (Anglie)
77

 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti (Anglie) 

Příjem 38 400 GBP (basic rate) 

Osobní osvobozená část 12 500 GBP 

Zdanitelná část (38 400-12 500) 25 900 GBP 

Daň 20 % (25 900*0,2) 5 180 GBP 

 

Nyní se podíváme, co by se změnilo, kdyby pan White žil v Edinburghu (Skotsko). 

Příjem a osvobozený příjem zůstává stejný. 

Tabulka 18: Dílčí základ daně ze závislé činnosti (Skotsko)
78

 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti (Skotsko) 

Příjem 38 400 GBP (intermediate rate) 

Osobní osvobozená část 12 500 GBP 

Zdanitelná část (38 400-12 500) 25 900 GBP 

Daň 19 % (starter rate,14 550-12 500) 389,5 GBP 

Daň 20 % (basic rate, 24 945-14 550) 2 079 GBP 

Daň 21 % (intermediate rate, 25 900-24 945) 200,55 GBP 

Celková daň 2 669,05 GBP 

 

Z porovnání vyplívá, že daň ve Skotsku je vyšší, z důvodu vyšší sazby daňového pásma 

na daném území.  

Následující příklad se pokusí zoptimalizovat daň pana Whita. Pan White se oženil a 

jeho manželka tento rok neměla žádný příjem, a tudíž neměla daňovou povinnost. Opět 

se bude počítat se stejným příjmem a pan White bude žít v Londýně.  
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Tabulka 19: Optimalizace daně ze závislé činnosti
79

 

Optimalizace daně ze závislé činnosti 

Příjem 38 400 GBP 

Osobní osvobozená část 12 500 GBP 

Manželská osvobozená část 1 250 GBP 

Osvobozená část celkově 13 750 GBP 

Zdanitelná část (38 400-13 750) 24 650 GBP 

Daň 20 % 4 930 GBP 

 

Tím, že by se pan White oženil, a jeho manželka by neměla žádný příjem, by se daň 

opravdu zoptimalizovala. Pan White by na dani ušetřil 250 GBP za rok. 

2.2.2 Dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

Pan White si založil zemědělskou živnost a podniká v hospodářství. Za rok si vydělal 

530 000 GBP a jeho výdaje činily 183 000 GBP. Žije v Londýně 

Tabulka 20: Výpočet dílčího základu daně z podnikání (Anglie)
80

 

Výpočet dílčího základu daně z podnikání (Anglie) 

Příjem 530 000 GBP 

Výdaje 183 000 GBP 

Základ daně 347 000 GBP 

Osobní osvobození 0 GBP 

Osvobození z podnikání 1 000 GBP 

Základ daně po osvobození 346 000 GBP 

Daň 20 % (basic rate) 7 500 GBP 

Daň 40 % (higher rate) 40 000 GBP 

Daň 45 % (additional rate) 26 325 GBP 

Celková daň 73 825 GBP 

Z tabulky vyšlo, že pan White zaplatí na dani ze samostatné činnosti částku 73 825 

GBP. 
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Osobní osvobození je 0 GBP z důvodu, že byl překročen příjem, pro který ještě lze 

uplatnit osvobození. Jako podnikatel má však právo na osvobození z podnikání prvních 

1 000 GBP. Dále by se však daňová povinnost dala snížit za použití jiného osvobození, 

např. na manžela. 

Výše uvedený příjem by ve Skotsku vypadal následovně 

Tabulka 21: Výpočet dílčího základu daně (Skotsko)
81

 

Výpočet dílčího základu daně (Skotsko) 

Příjem 530 000 GBP 

Výdaje 183 000 GBP 

Základ daně 347 000 GBP 

Osobní osvobození 0 GBP 

Osvobození z podnikání 1 000 GBP 

Základ daně po osvobození 346 000 GBP 

Daň 19 % (starter rate) 396,15 GBP 

Daň 20 % (basic rate) 2 114,6 GBP 

Daň 21 % (intermediate rate) 3 837,12 GBP 

Daň 41 % (higher rate) 43 693,7 GBP 

Daň 46 % (top rate) 26 910 GBP 

Celková daň 76 951,57 GBP 

 

Daň, kterou by pan White musel zaplatit ve Skotsku by činila 76 951,57 GBP. Panu 

Whitovi se tedy vyplatí podnikat v Londýně. Rozdíl na dani, který by musel zaplatit ve 

Skotsku, činí 3 126,57 GBP. 
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2.2.3 Dílčí základ daně z domácích dividend 

Dílčí základ daně z domácích dividend je poněkud složitější, jelikož existují dva 

způsoby jak dílčí základ spočítat. První zbůsob počítá pouze s příjmem z domácích 

dividend. Druhý počítá i s jiným příjmem než jenom s dividendami. Na příkladu níže 

jsou zobrazeny oba způsoby. 

Pan White měl příjem z dividend 6 000 GBP. Dále už neměl jiný příjem. 

Tabulka 22: Dílčí základ daně z domácích dividend
82

 

Dílčí základ daně z domácích dividend 

Příjem 6 000 GBP 

Jiný příjem 0 GBP 

Součet všech příjmů 6 000 GBP 

Osvobozený příjem dividend 2 000 GBP 

Základ daně 4 000 GBP 

Daň (basic rate) 7,5 % 300 GBP 

 

Další příklad uvádí, že pan White měl ještě kromě příjmu z dividend i další příjem. 

Příjem z dividend je 6 000 GBP a příjem ze závislé činnosti 48 000 GBP. Podívejme se, 

jak se změní daňová povinnost, jestliže se k příjmu z dividend přidá další příjem. Na 

tabulce níže je daný výpočet vysvětlen. 

Tabulka 23: Dílčí základ daně z domácích dividend
83

 

Dílčí základ daně z domácích dividend 

Příjem z dividend 6 000 GBP 

Jiný příjem 48 000 GBP 

Součet příjmů 54 000 GBP 

Osvobozený příjem z dividend 2 000 GBP 

Základ daně 4 000 GBP 

Daň (higher rate) 32,5 % 1 300 GBP 

Je vidět, že se příjem z dividend spolu s dalším příjmem opravdu změní. Už sazba 

zdanění se ze 7,5 % na 32,5 %, tedy se zvýší i daňová povinnost. 
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2.2.4 Dílčí základ daně z investic 

Jak bylo řečeno v teoretické části, investicí je myšlena téměř jakákoli věc, se kterou je 

nakládáno tak, aby zvýšila svoji hodnotu. 

Pan White prodal svůj starožitný obraz a dosáhl příjmu 3 200 GBP. Kromě tohoto 

prodeje už neměl žádné další příjmy. Níže je proveden výpočet daně z investic. 

Tabulka 24: Dílčí základ daně z investic
84

 

Dílčí základ daně z investic 

Příjem 3 200 GBP 

Osvobozený příjem 12 500 GBP 

Základ daně 0 GBP 

Daň 0 % 0 GBP 

Jelikož příjem nepřekročil hodnotu osobní osvobození, zůstane daňová povinnost 

nulová. 

2.2.5 Dílčí základ daně z nájmu 

Pan White pronajímal byt v Londýně za 1 800 GBP. Za rok si tedy vydělal 21 600 GBP. 

Pan White neměl žádné další příjmy. 

Tabulka 25: Dílčí základ daně z nájmu
85

 

Dílčí základ daně z nájmu 

Příjem 21 600 GBP 

Osvobozený příjem 12 500 GBP 

Základ daně 9 100 GBP 

Daň 20 % (basic rate) 1 820 GBP 

Výpočet daně z nájmu je obdobný jako příjem ze závislé činnosti. Je zde tedy použito 

osobního osvobození a sazeb daňových pásem. Obdobně by se počítala i daň ve 

Skotsku, ale jelikož je podobný postup rozebrán v dílčím základu daně ze závislé 

činnosti nebude v této části rozebírán. 

                                                 
84

 Vlastní zpracování 
85

 Vlastní zpracování 



44 

 

2.2.6 Dílčí základ daně z příjmu ze zahraničí 

Příjem, ze zahraničí je zahrnut až do ročního daňového přiznání. V určitých případech 

se do daňového přiznání příjem ani nezahrnuje.  

2.2.7 Podání daňového přiznání (tax return) 

Daňové přiznání musí podávat poplatník, který je OSVČ a jeho roční příjem byl více 

než 1 000 GBP a jeho partner je jeho společníkem ve výdělečné činnosti. Dále musí 

podat daňové přiznání poplatník, který má kromě závislé činnosti, nebo příjmů z penzí 

ještě jiný příjem, a to příjem z nájmu, poplatků, úspor, investicí, dividend a ze zahraničí.  

Daňové přiznání se spočítá součtem dílčích základů daní. Celkový základ daně, je dále 

osvobozen o osobní osvobozený příjem, popřípadě o další osvobození, na manžela, 

slepce. Z tohoto základu daně se za použití sazeb jednotlivých daňových pásem 

spočítají jednotlivé daně z pásem a následně se sečtou.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje komplexnímu výpočtu daně a daňové optimalizace daňového 

rezidenta České republika a daňového nerezidenta České republiky. Návrhy jsou 

použity na modelových poplatnících. Pro optimalizaci daně je použito všech možností 

daňové optimalizace a to slev na dani, daňového zvýhodnění, započtení daně ze 

zahraničí a nezdanitelná část základu daně. Výpočty jednotlivých předmětů daně jsou 

brány s předešlé části. 

3.1 Výpočet daně daňového rezidenta ČR 

Jako příklad daňového rezidenta použijeme upravené příklady Pana Kloudného 

z analytické části práce. Z jednotlivých předmětů budou vypočteny dílčí základy daně a 

poté vyplněno daňové přiznání z příjmu fyzických osob. 

Pan Kloudný na začátku roku (leden, únor) pracoval ve Velké Británii. Nepřekročil 

však dobu stanovenou pro to, aby se stal daňovým rezidentem Velké Británie. Za dobu 

zde strávenou si vydělal 3 334 GBP (100 000 Kč) ze závislé činnosti a zaplatil na dani 

1 400 GBP (42 000 Kč), z toho však lze do daňového přiznání zahrnout pouze 

16 650,09 Kč. 

Po zbytek roku pracoval v České republice. Pan Kloudný byl zaměstnaný u dvou 

zaměstnavatelů a jeho měsíční mzda činila 67 850 Kč měsíčně u prvního 

zaměstnavatele a u druhého 16 000 Kč. U prvního zaměstnavatele podepsal prohlášení 

k dani. Zároveň vykonával samostatnou činnosti ve zpracování masa a masných 

výrobků jako vedlejší činnost. Příjmy byly ve výši 8 640 000 Kč a náklady byly ve výši 

2 580 000 Kč. Dále měl výnos z dividend v hodnotě 640 000 Kč a jejich čistý úhrn byl 

544 000 Kč. Následně pobíral příjem z nájmu vlastní nemovitosti. Ten činil 4 000 000 

Kč, náklady činily 60 000 Kč. Na konci roku prodal na trhu své vypěstované ovoce za 

720 000 Kč. Náklady na pěstování byly 14 000 Kč. 

Pan Kloudný je ženatý a má dvě děti, uplatňuje na ně daňové zvýhodnění a nemá 

spolupracující osoby. 
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3.1.1 Dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6 ZDP 

Ze zadání víme, že hrubá mzda činí 67 850 Kč měsíčně, a že podepsal daňové přiznání 

u svého zaměstnavatele. Je tedy jisté, že pan Kloudný platí zálohu na dani. Je však 

potřeba vypočítat kolik na dani zaplatil za měsíce, kdy byl pan Kloudný zaměstnán 

v České republice..  

Tabulka 26: Výpočet daně ze závislé činnosti (zálohová daň)
86

 

Výpočet daně ze závislé činnosti (zálohová daň) 

Hrubá mzda 67 850 Kč 

Zaplacené SP a ZP za zaměstnavatele 34 % 23 069 Kč 

Superhrubá mzda 90 919 Kč 

Zaokrouhlení (na stokoruny nahoru) 90 919 Kč 

Daň 15 % 13638 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění dohromady 2 884 Kč (1 267+1 617) 

Záloha na daň 8 684 Kč 

Celková záloha na daň (březen-prosinec) 86 840 Kč 

 

V tabulce níže je vypočtena daň u druhého zaměstnavatele. Jelikož už bylo podepsáno 

daňové prohlášení u předchozího zaměstnavatele, bude se daňová povinnost u 

následujícího zaměstnavatele počítat odlišně. 

Tabulka 27: Výpočet daně ze závislé činnosti (srážková daň)
87

 

Výpočet daně ze závislé činnosti (srážková daň) 

Hrubá mzda 16 000 Kč 

SP a ZP za zaměstnavatele 5 440 Kč 

Superhrubá mzda 21 440 Kč 

Zaokrouhlení (na koruny dolů) 21 440 Kč 

Sražená daň 15 % 3 216 Kč 

Celková sražená daň (březen-prosinec) 32 160 Kč 

Nyní je už známa zaplacená daň a dílčí základ daně za měsíce březen až prosinec z obou 

závislých činností. 
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3.1.2 Dílčí základ daně ze samostatné činnosti § 7 ZDP 

Tato část je zaměřena na výpočet daně ze samostatné činnosti. Je známo, že příjem činil 

8 640 000 Kč a náklady byly 580 000 Kč. Je též nutno rozhodnout, jestli použít metodu 

úplných nákladů, nebo nákladů procentem z příjmů pro stanovení optimální daně. 

Jelikož se jedná o řemeslnou výrobu, použije se pro metodu nákladů procentem 

z příjmů hodnoty 60 % (max. 1 200 000 Kč) z příjmů. 

Tabulka 28: Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti
88

 

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti  

Příjem 8 640 000 Kč 

Úplné náklady 580 000 Kč 

Dílčí základ daně 8 060 000 Kč 

Zaokrouhlení (na stokoruny dolů) 8 060 000 Kč 

Náklady procentem z příjmů 1 200 000 Kč 

Dílčí základ daně 7 440 000 Kč 

Zaokrouhlení (na stokoruny dolů) 7 440 000 Kč 

 

V tomto případě se panu Kloudnému vyplatí použít metodu nákladů stanovenou 

procentem z příjmů, jelikož se mu dílčí základ daně sníží z 8 060 000 Kč na 7 440 000 

Kč. Rozdíl činí 620 000 Kč. 

3.1.3 Dílčí základ daně z kapitálového majetku § 8 ZDP 

Při výnosu z kapitálového majetku dochází příjem v čisté podobě bez daně. Daň je 

sražena u zdroje vyplácení, avšak víme, že sražená daň se dá zahrnout do daňového 

přiznání a tím se daň zoptimalizuje. 

Prodej akcií byl v hodnotě 640 000 Kč a jejich čistý výnos činil 544 000. Sražená daň 

činila 96 000 Kč. 

Dílčím základem daně je jeho hodnota při prodeji. Sražená daň následně slouží 

k snížení daňové povinnosti. Daň tedy bude snížena o 96 000 Kč.  
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3.1.4 Dílčí základ daně z nájmu § 9 ZDP 

Pan Kloudný vlastní nemovitost a celkový příjem z nájmu je 4 000 000 Kč. Skutečné 

náklady činí 720 000 Kč. Zde opět lze použít metodu stanovení nákladů procentem 

z příjmů a to 30 % (max. 600 000 Kč) z příjmů. 

Tabulka 29: Výpočet základu daně z nájmu
89

 

Výpočet základu daně z nájmu 

Příjem 4 000 000 Kč 

Úplné náklady 720 000 Kč 

Dílčí základ daně 3 280 000 Kč 

Náklady stanovené procentem z příjmů 600 000 Kč 

Dílčí základ daně 3 400 000 Kč 

V tomto případě se vyplatí panu Kloudnému použít metodu úplných nákladů pro 

stanovení dílčího základu daně. Rozdíl dílčího základu daně je 120 000 Kč. 

3.1.5 Dílčí základ daně z ostatních příjmů § 10 ZDP 

Pan Kloudný vypěstoval ovoce za 720 000 Kč a náklady byly 14 000 Kč. Zdaňuje se 

však ta část, která přesáhla osvobození 30 000 Kč. Zdanitelný příjem je tedy 690 000 

Kč. Jelikož se tato činnost řadí mezi hospodářskou činnost, lze použít stanovení nákladů 

procentem z příjmů a to 80 % (max. 1600 000). Opět použijeme obě metody stanovení 

nákladů pro optimalizaci daňové povinnosti. 

Tabulka 30: Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů
90

 

Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů 

Zdanitelný příjem 690 000 Kč 

Úplné náklady 14 000 Kč 

Dílčí základ daně 676 000 Kč 

Náklady stanovené procentem 552 000 Kč 

Dílčí základ daně 138 000 Kč 

 

V tomto případě pan Kloudný použije metodu stanovení nákladů procentem z příjmů. 

Rozdíl nehodnoty dílčího základu daně je 80 700 Kč. 
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3.1.6 Výpočet daňové povinnosti a její optimalizace 

Výše byly vypočteny všechny potřebné dílčí základy daně, aby se mohlo sestavit 

daňové přiznání a vypočítat daňovou povinnost poplatníka.  

Tabulka 31: Výpočet daňové povinnosti
91

 

Výpočet daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6 1 181 590 Kč 

Dílčí základ daně § 7 7 440 000 Kč 

Dílčí základ daně § 8 640 000 Kč 

Dílčí základ daně § 9 3 280 000 Kč 

Dílčí základ daně § 10 138 000 Kč 

Základ daně 12 679 590 Kč 

Zaokrouhlení základu daně (na sta dolů) 12 679 500 Kč 

Daň 15 % 1 901 925 Kč 

Rozdíl pro výpočet solidární daně 6 808 948 Kč 

Solidární daň 7 % 479 627 Kč 

Celková daňová povinnost 2 364 902 Kč (1 901 925+479 627-16 650,09) 

Sleva na poplatníka -24 840 Kč 

Daňová povinnosti po slevě 2 340 062 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti -34 608 Kč 

Daňová povinnost po daňovém zvýhodnění 2 305 454 Kč 

Zálohová daň -86 840 Kč 

Srážková daň  -128 160 Kč 

Daňová povinnost 2 090 454 Kč 

 

Je možné vidět, že daňová povinnost pana Kloudného je značně velká. Daňová 

povinnost by šla ještě snížit za použití nezdanitelné části základu daně. Tím lze 

povinnost snížit o max. 15 % základu daně, pokud by se jednalo o dar, 24 000 Kč za 

penzijní pojištění a 24 000 Kč za soukromé životní připojištění, 3 000 Kč za jeden 

odběr krve. Všechny tyto položky budou použity v následujícím příkladu optimalizace. 

Předpokladem je, že se jedná o maximálně využité hodnoty nezdanitelných částí 

základu daně. Příklad níže ukazuje, jak moc se daňová povinnost sníží. 
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Tabulka zahrnuje všechny výše uvedené skutečnosti. 

Tabulka 32: Optimalizace daňové povinnosti
92

 

Optimalizace daňové povinnosti 

Základ daně 12 679 590 Kč 

Dar -1 749 332 Kč 

Penzijní pojištění -24 000 Kč 

Soukromé životní připojištění -24 000 Kč 

Odběr krve 3x -9 000 Kč 

Základ daně po úpravách 10 873 258 Kč 

Zaokrouhlení základu daně (na sta dolů) 10 873 200 Kč 

Daň 15 % 1 630 980 Kč 

Rozdíl pro výpočet solidární daně 6 808 948 Kč 

Solidární daň 7 % 476 627 Kč 

Celková daňová povinnost 2 090 957 Kč (1 630 980+476 627-16 650,09) 

Sleva na poplatníka -24 840 Kč 

Daňová povinnost po slevě 2 066 117 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti -34 608 Kč 

Daňová povinnost po daňovém zvýhodnění 2 031 509 Kč 

Zálohová daň -86 840 Kč 

Srážková daň -128 160 Kč 

Daňová povinnost 1 816 509 Kč 

 

Je zřejmé, že rozdíl v daňové povinnosti je markantní. Panu Kloudnému by bylo přímo 

doporučeno, aby využil nezdanitelné části základu daně. Rozdíl v daňové povinnosti je 

nyní  273 945 Kč.  

3.2 Výpočet daně daňového nerezidenta ČR 

Tato podkapitola je věnována zdanění příjmu nerezidenta České republiky. Pro výpočet 

se použije modelového příkladu, podobně jako u výpočtu daňové povinnosti rezidenta 

České republiky. Podkapitola je dále rozdělena na výčet příjmů nerezidenta, výpočet 

daňové povinnosti a možnosti její optimalizace. 
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3.2.1 Příjem nerezidenta v ČR 

Je dán komplexní příklad, podobný jako v předešlé podkapitole, pan White je 

rezidentem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V České republice 

pobýval od ledna do března a po zbytek roku pobýval v Anglii. Pan White se nestal 

daňovým rezidentem České republiky, jelikož nepřekročil dobu stanovenou na to, aby 

se jím stal, tedy 183 dnů za rok.  

Pan White podnikal v České republice jako OSVČ. Jeho činnost byla provádění služeb 

a jeho příjem činil 480 000 Kč. Náklady vynaložené v souladu s podnikáním byly 

210 000 Kč. Dále pronajímal byt. Za pronájem si účtoval 10 000 Kč za měsíc. Nájem 

ukončil v březnu. Od dubna byl zaměstnaný v londýnské bance, kde činil jeho příjem 

14 000 GBP za měsíc a pořídil si akcie v hodnotě 4 000 GBP a roční příjem z těchto 

akcií byl 1 200 GBP. 

Pan White má dvě děti a může na ně využít daňové zvýhodnění, a v ČR podepsal 

prohlášení k dani. 

3.2.2 Výpočet daňové povinnosti 

Zprvu je důležité si uvědomit, že se jedná o nerezidenta, lze tedy danit pouze příjmy 

získané na území České republiky. Do výpočtu daňové povinnosti se tedy nebude 

započítávat příjem z Velké Británii, ani jiný případný zahraniční příjem.  

Už je tedy známo, že se bude danit pouze příjem z podnikání a pronájmu. Příjem 

z podnikání byl tedy 480 000 Kč a náklady s ním spojeny 210 000 Kč. Celková hodnota 

pronájmu je tedy 30 000 Kč. 

Příjmy tedy spadají pod § 22, a zdanění podléhá § 36, odst. 1, písm. a ZDP. Tedy i zde 

bude příjem podroben dani ve výši 15 %. Jelikož se jedná o nerezidenta, jedná se o daň 

srážkovou. 
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V níže uvedené tabulce je výpočet daňové povinnosti nerezidenta ČR. Zatím je počítáno 

pouze se slevou na poplatníka. Pozdější tabulky budou obsahovat možnosti uplatnění 

dalších slev na dani.  

Tabulka 33: Výpočet daňové povinnosti nerezidenta
93

 

Výpočet daňové povinnosti nerezidenta 

Příjem 480 000 Kč 

Náklady 210 000 Kč 

Základ daně 270 000 Kč 

Zaokrouhlení daně (na sto dolů) 270 000 Kč 

Daň 15 % podle § 36 40 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 15 660 Kč 

  

V této situaci pan White nemohl uplatnit daňové zvýhodnění, avšak mohl uplatnit slevu 

na poplatníka, jelikož měl podepsáno prohlášení k dani. Sleva na poplatníka není 

ovlivněna rezidentstvím, pouze podepsáním prohlášení. 

3.2.3 Možnosti optimalizace daňové povinnosti 

Pan White je daňovým nerezidentem, tudíž možnosti, kterými je možné snížit daň, jsou 

omezené. Proto, aby mohl využít daňové zvýhodnění, musí se pan White buď stát 

daňovým rezidentem ČR, to znamená mít na území ČR bydliště, nebo zde pobývat 

alespoň 183 dnů, nebo být ze státu, který je členem Evropské unie, nebo která tvoří 

Evropský hospodářský prostor, a mít na území ČR příjem, který tvoří min. 90 % 

celkového příjmu. 

Příklad, kdy je poplatník daňovým rezidentem, je v podkapitole 3.1. Bude se tedy 

uvažovat, že příjem na území ČR tvoří 90 % všech jeho příjmů. Nyní je možno použít 

daňového zvýhodnění na děti. 

Tabulka níže ukazuje optimalizaci daňové povinnosti za předpokladu, že by příjmy 

pana Whita na území ČR činili 90 %. 

                                                 
93

 Vlastní zpracování 



53 

 

 

Tabulka 34: Optimalizace daňové povinnosti nerezidenta (varianta 1)
94

 

Optimalizace daňové povinnosti nerezidenta (varianta 1) 

Příjem 480 000 Kč 

Náklady 210 000 Kč 

Základ daně 270 000 Kč 

Zaokrouhlení daně (na sto dolů) 270 000 Kč 

Daň 15 % podle § 36 40 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění 1. dítě 15 204 Kč 

Daňové zvýhodnění 2. dítě 19 404 Kč 

Daňová povinnost -18 948  Kč 

Je zjevné, že v tomto případě se nejen výrazně snížila daňová povinnost, ale i bylo 

dosaženo daňového bonusu. Musí se však počítat i s tím, že by měl omezené možnosti 

optimalizace daně ve Velké Británii. 

V následující variantě je případ, kdy by byl pan White v ČR zaměstnán. Jeho příjem by 

činil 480 000 Kč. Opět by byl považován za daňového rezidenta Velké Británie, 

podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a měl dvě děti. 

Tabulka 35: Optimalizace daňové povinnosti nerezidenta (varianta 2)
95

 

Optimalizace daňové povinnosti nerezidenta (varianta 2) 

Příjem 480 000 Kč 

SP a ZP za zaměstnavatele 163 200 Kč 

Superhrubá mzda 643 200 Kč 

Zaokrouhlení (na sta dolů) 643 200 Kč 

Daň 15 % podle § 36 96 480 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 71 640 Kč 

 

V tomto případě, pan White nemá možnost využít daňové zvýhodnění. Může však daň 

zaplacenou v ČR snížit daňovou povinnost ve Velké Británii.  
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ZÁVĚR 

Mezi Českým a Britským daňovým systémem se nezdají být velké rozdíly. Jsou zde 

spíše menší rozdíly v podobě jiného druhu daně, nebo jiného pojmenování daně stejné 

či podobné. 

Objektivně nelze porovnat oba systémy zdanění, jelikož se jedná o dva odlišné systémy. 

Nelze říci, že lepší systém je ten či onen. Oba mají své klady i zápory. Zkusím alespoň 

subjektivně zhodnotit oba systémy. 

Značný rozdíl však nastává už v konstrukčních prvcích daně. Jak již bylo napsáno 

v teoretické části, konstrukční prvky české daně jsou odlišné od té britské. Jestli je 

poplatník rezidentem, nebo nerezidentem je stejné jak v ČR tak ve VB. Dále se tak 

může mluvit o sociálním pojištění nebo osvobození. Avšak způsob vybírání daně už je 

odlišný.  

V Česku máme jednotnou sazbu daně. Není rozdílná v Čechách na Moravě nebo ve 

Slezsku. Stejně tak je i neměnná s rostoucím příjmem, nepřičteme-li solidární zvýšení 

daně. Na rozdíl od ČR se ve VB daňová povinnost s rostoucím příjmem mění a její výše 

závisí i na místě příjmu.  

Nevýhoda českého daňového systému může být „neustálé“ zaokrouhlovánní. Ať už se 

jedná o zaokrouhlování pojištění, daně nebo základu daně. 

Zdá se mi, že zdanění ve Velké Británii je o něco jednoduší. Nemusí se připočítávat 

další částky a následně je zaokrouhlovat. Na druhou stranu se musí počítat i s několika 

sazbami při zdanění. To může dělat obtíž, zvlášť když se mění osvobození. 

 Co se týče nevýhod Britského způsobu zdanění, uvedl bych daňové kódy. Je jich 

možná až moc. Je sice krásné vidět, jak velké může být osvobození, ovšem při kódu 

1250L, může člověk mít osvobození 12 500 GBP, ale i 12 509 GBP. Z důvodu poslední 

chybějící číslice není jisté, jak velké osvobození vlastně je. Další nevýhodou, která je 

spojená s daňovými kódy, je, že existují dva rozdílné systémy sazeb, tedy Skotský a 

Anglický (samozřejmě s Walesem a Severním Irskem).  

Pokud hovoříme o mezinárodním zdanění mezi ČR a VB lze s naprostou jistotou říci, že 

opuštění Spojeného království, nijak nezměnilo způsob zdanění příjmů fyzických osob. 
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Zdanění příjmů přijatých ze zahraničí není ovlivněno, jelikož existují smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění. Česká republika má platnou smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění se Spojeným královstvím. V tomto případě je možné vyloučit dvojí zdanění ze 

závislé činnosti rezidentu České republiky. Odkazuje na to § 38f, odst. 4 zákona o dani 

z příjmu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČR Česká republika 

VB Velká Británie 

FO Fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

ZDP Zákon o dani z příjmů 

GBP Britská libra 

Max. Maximálně 

Min. Minimálně 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

SZDZ    Smlouva o zamezení dvojího zdanění  
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