
 
 

 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

ÚSTAV FINANCÍ 
INSTITUTE OF FINANCES 

 
 
 
 

KOMPARACE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V 

ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 
COMPARISON OF PERSONAL INCOME TAX IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 

 
 
 
 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Kristína Cibulková 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. 

 
 

 
 

BRNO 2021 



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno  

 
 

 

Zadání bakalářské práce 
 
Ústav: Ústav financí 

Studentka: Kristína Cibulková 

Studijní program: Ekonomika a management 

Studijní obor: Účetnictví a daně 

Vedoucí práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. 

Akademický rok: 2020/21 

 
 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších 

předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem: 

 

 

Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na 

Slovensku 

 
Charakteristika problematiky úkolu: 

Úvod 

Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Teoretická východiska práce 

Analýza současného stavu 

Vlastní návrhy řešení 

Závěr 

Seznam použité literatury 

Přílohy 

 
Cíle, kterých má být dosaženo: 

Cílem práce je porovnat zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. 

Studentka provede srovnání i za užití modelového poplatníka a výpočtu jeho efektivní sazby daně. 

 
Základní literární prameny: 

DVOŘÁKOVÁ, V., M. PITTERLING a H. SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 

2018. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 294 s. ISBN 978-80-7552-125-5. 

NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. 1. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2019. 264 stran. ISBN 978-80-7400-730-9. 

ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde Praha, 2018. ISBN 978- 

80-7502-274. 



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno  

VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vyd. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. 

VYCHOPEŇ, J. Meritum Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2018. ISBN 978-80-75- 

8-019-9. 

 

 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2020/21 

 

 

 

 
V Brně dne 28.2.2021 

 

 

 

 
L. S. 

 
 
 
 
 
 

 

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. 

ředitel 

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 

děkan 



 
 

 

ABSTRAKT  

 

Bakalářská práce se zabírá komparací zdanění přijmů fyzických osob v České republice 

a na Slovensku. První část je zaměřená na základní́ pojmy a postupy pro stanovení 

výslední daňové povinnosti. V analytické časti je na modelových příkladech vypočtena 

výslední daňová povinnost v obou státech v roce 2020 a 2021. Následuje komparace 

zdanění v jednotlivých letech. Poslední část se zabývá́ optimalizacemi daně v České 

republice.  

 

ABSTRACT  

 

The bachelor thesis deals with the comparison of personal income taxation in the Czech 

Republic and Slovakia. The first part focuses on the basic concepts and procedures for 

determining the resulting tax liability. In the analytical part, the resulting tax liability in 

both the following years 2020 and 2021 is calculated on the basis of model examples. 

The following is a comparison of taxation in individual years. The last part deals with tax 

optimizations in the Czech Republic. 
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1.5.7 Sociální a zdravotní pojištění ...................................................................... 40 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 41 

2.1 ZDANĚNÍ PŘÍJMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ................................................ 41 



 

 
 

2.2 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY .................................. 45 

2.3 SROVNÁNÍ ........................................................................................................ 49 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 53 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 56 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 58 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 60 

 

  



 
 

10 

ÚVOD 

 
Problematika daní je rozsáhlá a složitá. S daněmi se setkáváme každý den. Daně vznikly 

již v minulosti na blízkém a středním východě, kdy se začaly formovat první státy. V 

začátcích měly daně naturální charakter, ale později byly uvedeny v penězích. Od 2. 

poloviny 19 st. se začal postupně vytvářet jednotný a moderní daňový systém. 

Hlavním finančním zdrojem státu jsou daně, clo a poplatky. Daně a poplatky jsou určeny 

pomocí zákonů. Daň můžeme definovat jako nenávratnou a povinnou platbu. V 

současnosti se příjmy veřejného rozpočtu skládají z daní, a to hlavně z daně z přidané 

hodnoty, kterou zařazujeme do kategorie nepřímých daní a daně z příjmu fyzických a 

právnický osob, které patří mezi přímé daně. 

V bakalářská práce se bude zabývat přímými daněmi, a to konkrétně daní z příjmu 

fyzických osob v České a Slovenské republice v roce 2020 a 2021 a jejich komparací. 

Před mnoha lety bylo Česko a Slovensko jeden stát s názvem Československá republika. 

Od 1. 1. 1993 se tento stát rozdělil na 2 rozdílné státy a s tím přišel u každého státu nový 

daňový systém. Oba státy mají mnoho stejných pravidel, protože se nacházejí na území 

Evropské unie. Ale i přes jejich členství v Evropské unii má každý z těchto států značné 

rozdíly ve zdanění příjmů fyzických osob. A právě těmito rozdíly se v táto práce bude 

zabývat, konkrétně jejich srovnáním a zhodnocením. 

Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V první části je zaměření na seznámení 

se se základními pojmy. Ve druhé části je kladen důraz na platná pravidla zdanění příjmů 

fyzických osob v České republice a ve Slovenské republice. Třetí část práce bude o 

fiktivních fyzických osobách v různých situacích, které by mohly nastat v obou zemích 

v roce 2020 a 2021, a to zdanění příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti, která 

je navazovaná na porovnaní příjmu snížené paušálními či skutečnými výdaji. Další částí 

je zhodnocení a srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na 

Slovensku a poukázaní na znační rozdíly v českých a slovenských zákonech. Poslední 

částí práce jsou návrhy řešení. 
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CÍLE, PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVANÍ 

 

Cílem práce je porovnání zdanění fyzických osob v České republice a na Slovensku. 

V první časti jsou podrobně vysvětlené základní pojmy, které jsou nezbytně potřebné 

k porozumění fungování daňového systému. Po vysvětlení základních pojmů je zaměření 

práce na obeznámení s daňovým systém České republiky, a to konkrétně na daň z příjmu 

fyzických osob v České republice, kde jsou základní pojmy znázorněni v oblasti výpočtu 

daňové povinnosti fyzických osob v České republice. Obeznámené základní pojmy se 

uvedou na konkrétním vzorovém výpočtu výsledné daňové povinnosti v České republice. 

V následující část je zamířená na obeznámení s daňovým systém a daní z příjmu 

fyzických osob ve Slovenské republice a daň z příjmu fyzických osob v Slovenské 

republice. Taktéž jako při České republice, je uveden vzor výpočtu výsledné daňové 

povinnosti ve Slovenské republice.  

V bakalářské práci jsou využité různé metody. Nejhlavnější metodou využitou v práci je 

metoda komparace. Táto metoda opisuje, jak se bude chovat objekty v různých situacích 

a jak se zachovají různé objekty za stejných podmínek. Metoda komparace je základní 

metodou hodnocení.  

Na metodu komparace navazuje metoda analogie, která se používá při případovém 

usuzování. Základem této metody je odvozování závěru podobností v jiných situacích.  

Metoda modelování dopomáhá poukázat na různé druhy modelu při řešení dané 

problematiky. Vytváří se modelové příklady v různých situacích. Metoda je využitá 

v analýze současného stavu, kde se tvoří příklady sloužící k porovnání. 

Metoda analýzy znázorňuje rozbor různých vlastností na dílčích částech, a které sú 

následně zkoumané podrobněji.  

Metoda syntézy je opakem metody analýzy. Metoda syntézy spojuje dílčí části v celek. 

Syntéza dopomáhá pochopení vzájemný souvislosti jevu.  

Další použitá metoda je metoda abstrakce, která umožnuje zjistit obecné vlastnosti. 

Zaměřuje se na to, co je v dané problematice nejhlavnějším.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Součástí teoretické části práce je popsání základních pojmů jako je daň, výkonnost daní, 

spravedlnost daní, předmět daně, klasifikace daní, správa daně, správce daně, subjekt 

daně, sazba daně, vyměření daně a jako poslední část teoretické výchozí práce bude 

vymezení daňového systému fyzických osob v České republice a na Slovensku. 

 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Před výpočtem daňové povinnosti je důležité si vyjasnit základní pojmy, které pomohou 

pochopit daňový systém obecně a také vypočítat daň z příjmu fyzických osob. 

 

1.1.1 Daň a její vlastnosti 

Pojem daň stanovuje zákon č. 280/2009., Daňový řád (dále je DŘ). „Daň je peněžité 

plnění, které zákon stanovuje jako daň clo a poplatek.“ 1 Daň a poplatek se liší tím, že za 

poplatek je poskytnuté protiplnění, zatímco za daň ne. Známe tři druhy poplatků: soudní, 

správní a místní. Účelem daní je získání finančních prostředků do veřejného rozpočtu. 

Do daní se zahrnuje daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a 

příslušenství daně, do kterého zahrnujeme úroky, penále, pokuty a náklady řízení.2 Daň 

je povinná, zákonem uložená platba, která je nenávratná, neekvivalentní a neúčelová 

platba. Daň je jedním z příjmu veřejného rozpočtu. Daň je povinna protože, pokud ji 

poplatník neodvede státu, správce daně může poplatníkovi podle zákona vyměřit výši 

pokuty, kterou je poplatník následně povinen zaplatit v určeném časové lhůtě správci 

daně. Daň je nenávratná, protože za její odvedení poplatník nedostane žádné protiplnění. 

Neúčelová daň znamená, že není určená na což se bude financovat.3 

Mezi funkce daně patří: 

a) Fiskální funkce je primární funkce, což znamená schopnost naplnit veřejný 

rozpočet.  

 
1 § 2 ods. 3 DŘ 
2 NOVOTNÁ Monika, JORDANOVOVÁ Kateřina, KRUPIČKOVÁ Lenka, ŠOTNÍK Jakub. Daňové 

řízení. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2019. 264 stran. ISBN 978-80-7400-730-9. s. 9. 
3 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 9 – 10. 
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b) Alokační funkce daně znamená, že na trzích efektivnost tržních mechanismů 

neodpovídá představě státu.  

c) Redistribuční funkce znamená, že daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění 

rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů. Daně se vybírají od bohatších, což 

umožňuje zvyšovat příjmy chudším.  

d) Stimulační funkce využívá toho, že subjekty daně vnímají jako újmu, a tak se 

tyto subjekty snaží, aby svou daňovou povinnost omezily.  

e) Stabilizační funkce nám říká, že se vytváří rezerva, která v době stagnace 

pomáhá nastartovat ekonomiku.4 

Daně se považují za spravedlivé. Principy spravedlivého zdanění: 

a) Princip prospěchu – daně jsou spravedlivé, když poplatník utrpí újmu, která je 

stejná požitku, kterou měl poplatník z veřejných statků. 

b) Princip platební neschopnosti – poplatníci by měli platit daně podle své platební 

schopnosti. V tomto případě platí horizontální a vertikální spravedlnost. 

Horizontální spravedlnost popisuje poplatníky, kteří jsou na tom stejně, aby 

platily stejné daně. Vertikální spravedlnost hovoří o poplatnících, kteří jsou na 

tom lépe aby platili více což znamená, že lidí s vyšším příjmem platí více než lidé 

s nižším příjmem.5 

Známe mnoho klasifikací daní, dle kterých můžeme daně rozdělit. V následující 

klasifikaci uvedu některé z členění. Podle jednotky základu daně třídíme na: 

a) Bez vztahu k velikosti základu daně – subjekty platí daň jen proto, že musí. Do 

této kategorie patří paušální daně. 

b) Daně specifické (jednotkové) - základ daně není vyjádřen v peněžních 

jednotkách, ale v jednotkách fyzického objemu nebo jednotkách měřících 

vlastnost předmětu daně. Například kilogram, či litr. 

c) Daně hodnotové (ad valorem) - základ daně je stanoven v peněžních jednotkách. 

Mezi hodnotové daně zahrnujeme daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických 

osob a daň z příjmu právnických osob.6 

 
4 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 11 – 13. 
5 POSPÍŠILOVÁ Alena. In Teorie zdanění. [online]. [cit. 2020-10-03]. Dostupné 

z:<https://www.podnikas.cz/teorie-zdaneni/> 
6 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 20 – 21. 
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Podle daňového určení je rozpočtové určení daní tříděno na: 

a) Daně svěřené – celý výnos plyne do určitého rozpočtu. Ve výjimečném případě 

do mimorozpočtových fondů. Rozpočet, do kterého plyne může sám s výnosem 

nakládat. Například daň z nemovitých věcí a daň silniční. 

b) Daně sdílené – výnos se rozděluje podle předem zákonem stanovených pravidel 

mezi rozpočty jednotlivých vládních úrovní. Například daň z přidané hodnoty, 

daň z příjmu fyzických a právnických osob. 

Podle toho, zda je základ daně stavová nebo v toková veličina: 

a) Stavová veličina – základ daně je k určitému okamžiku, data nebo situací. Mezi 

toto členění patří daň z nemovitých věcí. 

b) Tokové veličina – načte se za stanovené období. V tomto případě je jako typický 

příklad daň z příjmu fyzických a právnických osob. 

Podle daňového přesunu třídíme daně na: 

a) Přímé daně jsou takové, kde plátce daně a poplatník je tatáž osoba.  

b) Nepřímé daně jsou takové, které se platí "nepřímo" prostřednictvím ceny zboží 

a služeb.7 

 

1.1.2 Sazba daně 

Sazbou daně se vyjadřuje výše daně, která se počítá z daňového základu. Sazbu daně 

vyjadřujeme procentuálně. Z praktického hlediska dělíme sazbu dane na dvě kritéria: 

a) Podle druhu předmětu daně – jednotná sazba daně je stejná pro všechny typy 

a druhy předmětu daně. Diferencované sazby daně se liší podle druhu předmětu 

daně. 

b) Ve vztahu k velikosti základu daně – pevná sazba daně, která je vztažená 

k fyzikální jednotce základu daně. Relativní sazbu daně užíváme tam, kde je 

hodnotový základ daně.8 

 

 
7 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 58 – 68. 
8 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 24 – 30.  
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1.1.3 Subjekt daně 

Subjektem daně se rozumí osoba zúčastněná na správě daní a třetí osoba, a kterou za 

daňový subjekt označuje zákon. Mezi osoby zúčastněné na správě daní patří poplatník, 

který je podroben dani a plátce daně, který musí daň odvádět. Poplatník je fyzická nebo 

právnická osoba, která nese daňové břemeno, jehož majetek a příjmy podléhají dani. 

Plátce daně je osoba, která je dle zákona je povinna srazit a odvést poplatníkovu daň 

příslušnému správci daně zákonem stanovené lhůtě. Příkladem pro vysvětlení rozdílu 

mezi poplatníkem a plátcem daně je pracovní poměr, kde zaměstnanec dostává od 

zaměstnavatele příjmy za svou vykonanou práci, které musí být zdaněny. V tomto případě 

je poplatník ten, který dostává zdanitelné příjmy čili zaměstnanec. Zaměstnavatel je 

osoba, která musí zaměstnanci vypočítat a odvést daň správci daně, jedná se tedy o plátce 

daně.9 

 

1.1.4 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně 

osvobozené nebo o příjmy, z kterých je daň vybíraná srážkou. Daňový subjekt je povinen 

v daňovém přiznání uvést všechny skutečnosti prostřednictvím formuláře. Lhůta pro 

podaní daňového přiznání je do 1.4. běžného zdaňovacího období nebo v případě, když 

účetnictví vede daňový poradce nebo auditor povinnost podání daňového přiznání je do 

1.7. běžného zdaňovacího období.10 

 

1.1.5 Správa a správce daně 

Pojem správa daně je přesně vysvětlen v zákoně č. 280/2009 Sb. Správou daně 

rozumíme, jak stanovený postup pro správce daně z důvodu správného zjištění, stanovení 

a zabezpečení úhrady daní. Pro zjištění a stanovení daní se používá řádně daňové tvrzení, 

jehož součástí je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečné daňové řízení, 

které obsahuje dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování 

podané subjektem daně.11 Předmětem správy daní podle zákonu č. 280/2009 DŘ jsou 

 
9 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 

2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 14 – 16. 
10 § 38g ZDP 
11 § 1 DŘ 
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daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu 

(vratka).12 

Pojem správce daně najdeme v § 10 DŘ. Správcem daně je správní orgán nebe jiný státní 

orgán (dále jen "orgán veřejné moci") v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebe na základě 

zákona svěřen působnost v oblasti správy daní. Správným orgánem rozumíme například 

orgán moci výkonné, orgán územního a samosprávného celku.  Správce daně vede 

daňové řízení nebo jiné řízení a má způsobilost být účastníkem občanského soudního 

řízení. Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob. To jsou 

zaměstnanci, kteří musí mít služební průkaz a podílejí se na výkonu pravomoci správce 

daně.13 

 

1.2 DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 

Daňová soustava České republiky představuje souhrn daní vybíraných na území určitého 

státu a v určitém čase. Daňový systém v České republice sestává z přímých a nepřímých 

daní. Přímé daně jsou takové, kde plátce daně a poplatník je ta jistá osoba. Přímé daně 

nelze převést na jinou osobu, protože jsou určené na konkrétní osobu. Přímé daně se 

rozdělují na daně z příjmu a majetkové daně. Mezi přímé daně z příjmu zahrnujeme daně 

z právnický a fyzických osob. Mezi přímé majetkové daně zahrnujeme daň z nemovitých 

věcí, silniční daň. Nepřímé daně jsou takové, které se platí "nepřímo" prostřednictvím 

ceny zboží a služeb, což znamená, že nepřímá daň je placená a vybírána v cenách zboží 

a služeb. Jedná se o daň ze spotřeby. Nepřímé daně se rozdělují na univerzální a 

selektivní. Mezi nepřímé univerzální daně se zahrnuje daň z přidané hodnoty. Mezi 

nepřímé daně selektivní jsou zahrnovány spotřební daně, daně k ochraně životního 

prostředí a poplatek z paliv. Spotřební daň je výběrová daň.14 

Tabulka 1: Klasifikace daní podle daňového přesunu  

Přímé daně Nepřímé daně 

• Daň z příjmu (důchodové): 

- Právnický osob 

- Fyzických osob 

• Daň universální: 

- Daň z přidané hodnoty 

• Majetková daň: • Daň selektivní: 

 
12 § 2 DŘ 
13 § 10 DŘ 
14 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. 

VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 57 – 64. 
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- Z nemovitých věcí 

- Silniční 

- Spotřební daně 

- K ochraně životního prostředí 

- Poplatek z biopaliv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vančúrová A. a Láchová L. 

 

1.3 DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Daň z příjmu fyzických osob je upravena v zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu 

(dále jen ZDP). Tento zákon upravuje daň z příjmu fyzických a právnických osob. 

Poplatníci daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníky rozdělujeme na 

poplatníky s neomezenou daňovou povinnosti nebo s omezenou daňovou povinností.  

Poplatníci s neomezenou daňovou povinností tzv. daňový rezidenti jsou, pokud mají na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Daňový rezidenti mají 

daňovou povinnost vztahující se z příjmů získaných na území České republiky, ale také 

z příjmů získaných v zahraničí. 15 

Poplatníci s omezenou daňovou povinností tzv. daňový nerezidenti jsou, pokud nemají 

na území České republiky bydliště a obvykle se na území České republiky nezdržují nebo 

to o nich stanoví mezinárodní smlouva. Daňový nerezidenti mají daňovou povinnost 

vztahující se pouze na příjmy získané na území České republiky. Daňovými rezidenty se 

poplatníci stávají, pokud na území České republiky pobývají více než 183 dní v 

příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích až na výjimky, 

kterými jsou osoby pobývající z důvodu studia a z důvodu léčení. Smlouva o zamezení 

dvojího zdanění slouží, aby poplatníci neměli dvojnásobně zdaněny dosažené příjmy.16 

 

1.3.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou všechny příjmy získané z činnosti. 

Příjmem se rozumí peněžní příjem, nepeněžní příjem a příjem získaný dosaženou 

změnou. Nepeněžní příjmy jsou těžko ocenitelný. 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob podle ZDP, jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), 

 
15 VYCHOPEŇ J. Meritum Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-

019-9. s. 5. 
16 VYCHOPEŇ J. Meritum Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-

019-9. s. 5. 
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c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

d) příjmy z nájmu (§ 9 ZDP), 

e) ostatní příjmy (§ 10 ZDP). 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob se nepovažuje například: 

a) příjmy získané nabitím akcií, podílových fondů a příjmy získané vydáním z 

restitucí majetku, 

b) úvěry a zápůjčky, 

c) vypořádání společného jmění manželů, 

d) au-pair, 

e) příjmy získané ze spoluvlastnických podílů, 

f) výměny pozemků při pozemkových úpravách.17 

Příjmy ze závislé činnosti zahrnují příjmy získané ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního vztahu, funkčního požitku, příjmy za práci člena družstva, společníka 

společnosti s ručením omezením, komanditisti komanditní společnosti a odměny člena 

orgánu právnický osoby a likvidátora. Příjmy ze závislé činnosti se týkají největšího 

počtu poplatníků v rámci, čeho se zdaňují mzdy a platy. Poplatníkem příjmů ze závislé 

činnosti je zaměstnanec, který vykonává činnost zapsanou v pracovní smlouvě a plátcem 

daně z příjmu je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem je i poplatník, u kterého zaměstnanci 

vykonávají práci dle jeho příkazů. Prací se rozumí i dohoda o provedení práce a dohoda 

o pracovní činnosti. Do dílčího základu daně se zahrnují veškeré příjmy získané ze závislé 

činnosti, které nejsou osvobozeny od daně nebo nejsou předmětem daně. Základ daně 

zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru. Příspěvek na zdravotní pojistné je ve výši 9 

% z hrubé mzdy a příspěvek na sociální pojistné je 25 % z hrubé mzdy. Pojistné 

zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. Vypočítáme 15 % daň a následně odečteme slevy 

na dani.18  

Tyto příjmy rozumíme jako příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je 

na ně právní nárok. Pokud poskytne zaměstnavatel zaměstnanci příjem v podobě 

nepeněžního plnění bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební a soukromé 

účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za 

 
17 § 3 ZDP 
18 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. 

VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 171 – 187. 
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každý kalendářní měsíc. Pokud je částka nižší než 1 000 Kč. považuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč 

Od daně jsou příjmy osvobozeny například: 

a) nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

nebo nepeněžní plnění vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců, 

b) hodnota stavováním poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnanců od 

zaměstnavatele k spotřebě na pracovišti, 

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění.19 

Příjmy ze samostatné činnosti nejsou příjmy dosažené z pracovněprávních vztahů. Jsou 

druhým nejvýznamnějším druhem příjmů. Příjmy podléhají dani z příjmu a sociálnímu 

pojistnému. Příjmy ze samostatné činnosti jsou uvedeny v zákoně č 586/1992 Sb., ZDP 

v § 7. Příjmy ze samostatné činnosti jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, příjem ze živnostenského podnikání, podíl společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku, příjem z užití nebo 

poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných 

právu autorského, a to včetně příjmů z vydání, rozmnožování a rozšiřování literárních a 

jiných děl vlastním nákladem, příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

a příjem z výkonu nezávislého povolání.20 

Základem daně jsou výše uvedené příjmy. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na 

dosažení příjmů. Poplatník má možnost si v rámci zdaňovacího období vybrat možnost 

uplatňování výdajů na dosažení, zjištění a udržení příjmů. Uplatňování výdajů může být 

skutečným nebo paušálních způsobem (procentem z příjmů). Vybraný způsob 

uplatňování výdajů není možné v průběhu roku změnit. Poplatník má povinnost 

prokázané výdaje doložit správci daně v jednotlivých dokladech.21 

Tabulka 2: Paušální výdaje  

Předmět příjmu Uplatnění výdajů 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství a z příjmů 

živnostenského podnikání řemeslného. 

80 % z příjmů a nejvýše 1 600 000 Kč 

Příjmy ze živnostenského podnikaní. 60 % z příjmů a nejvýše 1 200 000 Kč. 

 
19 § 6 ZDP 
20 § 7 ZDP 
21 § 7 ZDP 
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Příjmy z nájmu majetku zařazeného do 

obchodního majetku. 

30 % z příjmů a nejvýše 600 000 Kč. 

Jiné příjmy ze samostatné činnosti 40 % z příjmů a nejvýše 800 000 Kč. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: § 7 ZDP 

Daň stanovená paušální částkou si může uplatnit jenom fyzická osoba. Poplatník 

uplatňuje pouze v případě, pokud jeho příjmy za bezprostředně tři předchozích období 

nepřesáhla částku 5 000 000 Kč, a který není společníkem společnosti. Poplatník musí 

podat žádost správci daně nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období. Pokud 

poplatník provozuje činnost za spolupráce druhého z manželů může si druhý z manželů 

uplatnit daň stanovenou paušální částkou. To znamená, že i slevy na dani a nezdanitelné 

části daně uplatňuje spolupracující manžel. Výše daně paušální částkou se určí na základě 

výše předpokládaných příjmů. Tyto příjmy jsou předmětem daně. Správce daně stanoví 

daň paušální částkou do 15. května běžného zdaňovacího období. Pokud správce daně 

nestanoví daň do 15. května, poplatník nemá nárok v běžném zdaňovacím období si 

paušální daň uplatnit. Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. 

prosince běžného zdaňovacího období. Ve výdajích stanoven paušální částkou jsou 

veškeré výdaje na dosažení příjmů a také to včetně pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění. 

Poplatník, který není účetní jednotkou má povinnost vést daňovou evidenci. Daňová 

evidence zachycuje peněžní toky, které souvisejí s podnikáním a stav majetku a závazků 

na konci běžného zdaňovacího období. Daňová evidence slouží ke správnému výpočtu 

daně z příjmu fyzických osob. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích potřebných pro 

zjištění základu daně, majetku a dluzích. Poplatník je povinen uschovávat daňovou 

evidenci za všechny zdaňovací období, pro které neuplynula lhůta pro stanovení daně.22 

Příjmy z kapitálového majetku jsou příjmy z držby finančního majetku.  

Podle § 8 ZDP jsou například: 

a) podíly na zisku obchodních korporací nebo podílového fondu, 

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních 

prostředků na účtu,  

d) výnos z jednorázového vkladu,  

 
22 § 7 ZDP 
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e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového 

penzijního spoření a z penzijního pojištění po snížení, 

f) plnění se soukromého životního pojištění, 

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček. 

Dílčí základem daně je příjem snížený o výdaje.23 

Příjmy z nájmu podle § 9 ZDP, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až § 8 ZDP jsou 

příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu nemovitých věcí. Pokud tyto 

příjmy plynou manželům ze společného jméno, zdaňují se jen u jednoho z nich. Základem 

daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. U 

dílčího základu daně lze uplatnit pro daňové účely odpočet ztráty po dobu 5 let. Poplatník 

může uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmů a nejvýše do částky 600 000 Kč. Vybraný 

způsob uplatňování výdajů nejde změnit. Poplatník je povinen vést záznamy o příjmech 

a výdajích.24 

Ostatní příjmy v § 10 ZDP jsou například: 

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí,  

b) příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, 

c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na 

komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu, 

d) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, 

e) podíl člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, 

nebo majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení 

podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

f) výhry z hazardních her; v případě výher z hazardních her,  

g) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, z veřejných soutěží, ze 

sportovních soutěží a ceny ze soutěží, 

h) bezúplatný příjem. 

Příjmy, které jsou plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují u jednoho 

z manželů. Příjmy, které plynou z prodeje nebo převodu obchodního majetku ve 

 
23 VANČÚROVÁ A., LÁCHOVÁ L. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. 

VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2. s. 206 – 208.  
24 § 9 ZDP 
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společném jmění manželů, které byly zahrnuty v obchodním majetku se zdaňuje u toho z 

manželů, který ho měl v obchodním majetku. Od daně jsou osvobozeny například: 

a) příjmy, jejichž úhrn nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 30 000 Kč, příjem 

poplatníka z chovu včel, a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet 

včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo, 

b) výhry z tomboly s herní jistotou do 100 000 Kč, výhry z hazardní hry, 

c) bezúplatného příjmy od příbuzného v přímé linii a v linii vedlejší, od osoby, se 

kterou poplatník žil nejméně jeden rok ve společné domácnosti, nabité 

příležitostně, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 

Kč. 

Základem daně je příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení. Pokud jde o daň 

stanovenou paušální částkou, poplatník je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy 

plynoucí ze splátek na základě uzavřené kupní smlouvy nebo zálohy ze uzavřené kupní 

smlouvy se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly 

dosaženy. U příjmů v § 10 se použijí 3 způsoby vybírání daní: 

a) výběr daně tzv. srážkovou daní, 

b) výběr daně prostřednictvím přiznání k dani, kde dílčí základem daně jsou příjmy 

snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů, 

c) výběr daně prostřednictvím přiznání k dani zvláštní sazbou daně ze samostatného 

základu daně.25 

Příjmy osvobozené od daně a příjmy osvobozené bezúplatným nabitím podle § 4 ZDP 

jsou například: 

a) příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 

než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště minimálně 2 roky před prodejem nebo pokud použije 

prostředky z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby.  

b) příjmy z prodeje hmotné movitých věci. Nevztahuje se na cenné papíry a 

motorová vozidla, lodě a letadla, pokud doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhla 

1 rok a movité věci, která je nebo v období pěti let před prodejem byla zahrnuta 

do obchodního majetku, 

 
25 § 10 ZDP 
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c) osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů jen když úhrn 

příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč a nepřesáhne mezi 

nabytím a prodejem dobu tří let, 

d) cena z reklam, soutěže nebo loterie, pokud nepřesáhla částku 10 000 Kč, 

e) příjmy nabyté děděním, 

f) přijata náhrada škody včetně úmrtního a příspěvku na pohřeb, 

g) příjmy získané ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodové 

pojištění, peněžité pomoci obětem trestné činnosti, příjem ze sociálního 

zabezpečení, 

h) příjem přijatý v rámci vyživovacích povinností, 

i) stipendia, 

j) dotace z rozpočtů, 

k) příjmy z prodeje cenných papírů do 100 000 Kč, 

l) příjmy plynoucí ve formě daru, které nepřesahují částku 500 Kč, 

m) příjmy z dobrovolných služeb, 

n) daňový bonus, 

o) příjmy z výživného na dítě, 

p) kurzový zisk při výměně peněz, 

q) dary poskytnuté na provoz zoologické zahrady a veřejných kulturních služeb.26 

 

1.3.2 Základ daně 

Základem daně jsou příjmy získané ve zdaňovacím období po odečtení výdajů 

vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud má poplatník dva nebo více 

příjmů ve zdaňovacím období základem daně je součet dílčích základů daně. Do základu 

daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy vybírané zvláštní sazbou daně. 

Základ daně z příjmů fyzických osob nemůže být nižší než dílčí základ daně ze závislé 

činnosti. Daňová ztráta jsou příjmy nepřevyšující výdaje. Daňovou ztrátu lze uplatnit u 

příjmů ze samostatné činnosti a z nájmu. Daňovou ztrátu lze uplatnit po dobu 5 

předchozích let.27 

 
26 VYCHOPEŇ J. Meritum Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-

019-9. s. 78 – 84. 
27 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges 2018. ISBN 

978-80-7502-274-5. s. 222.  
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Tabulka 3: Celkový základ daně  

DZD § 6 

+ 

Příjmy 

DZD §7 

+ 

Příjmy – výdaje 

(výdaje skutečně nebo paušálně vynaložené)  

DZD § 8 

+ 

Příjmy 

DZD § 9 

+ 

Příjmy – výdaje 

(výdaje skutečně nebo paušálně vynaložené) 

DZDZ § 10 

+ 

Příjmy – výdaje 

 

= Součet DZD (celkový ZD) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle:Dvořáková V., Pitterling M a Skalická H.  

Nezdanitelná část základu daně zahrnuje položky, které po splněn podmínek lze 

uplatnit a tím snížit základ daně fyzických osob. Lze odečíst nejvýše 15 %. Může uplatnit 

rezident, ale i nerezident, ale za určitých podmínek. Nezdanitelné části základu daně jsou 

upraveny v § 15 ZDP. Položky nezdanitelné části základu daně jsou: 

a) bezúplatné plnění –možnost uplatnit, pokud souhrnná hodnota darů činí alespoň 

1 000 Kč nebo 2 % ze souhrnu dílčího základu daně za zdaňovací období. 

b) Odpočet úroků – částka úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření a z 

hypotečního úvěru použitých poplatníkům na financování bytových potřeb 

snižuje základ daně. V úhrnu nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč za rok ze všech 

úvěrů poplatníka. 

c) Penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření – od základu daně 

ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvyšší 24 000 

Kč na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření. 

d) Soukromé životní pojištění – maximální částka, kterou lze uplatnit za zdaňovací 

období i v případě, že poplatník má více uzavřených smluv s více pojišťovnami 

je 24 000 Kč. 

e) Zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím –lze odečíst částku do 

výše 1,5 % zdanitelných příjmů, avšak maximálně do výše 3000 Kč za zdaňovací 

období. 

f) Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělání – od základu daně lze odečíst 

úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud nebyly uplatněny 
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jako výdej nejvyšší 10 000 Kč. U poplatníka se zdravotním postiženým to je 

částka 13 000 Kč a u poplatníka s těžkým zdravotním postižením 15 000 Kč.28 

 

1.3.3 Sazba daně 

Daň v roce 2020 vypočítaná ze základu daně snížena o sociální a zdravotní pojištění, o 

nezdanitelnou část základu daně o odečitatelné položky od základu zaokrouhleného na 

sto Kč dolů činí 15 %, a to do výše 139 340 Kč měsíčně, což znamená čtyřnásobek 

průměrné hrubé mzdy. Od této částky se pak příjem navýší o 7 % sazbou, která se nazývá 

solidární daň.29 

Daň v roce 2021 vypočítaná ze základu daně snížena o nezdanitelnou část základu daně 

o odečitatelné položky od základu zaokrouhleného na sto Kč dolů činí 15 %, a to do výše 

141 764 Kč, což znamená čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy. Od této částky se pak 

příjem bude danit 23 % sazbou, která nahrazuje solidární daň. 30 

V některých případech nejsou příjmy zdaněny jednotnou sazbou daně, ale je aplikována 

zvláštní sazba daně. Zvláštní sazbou daně jsou zdaněni například příjmy ze závislé 

činnosti na dohodu o provedení práce (dále jen DPP) do 10 000 Kč, příjmy autorů za 

příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize do 10 000 Kč, některé příjmy 

z kapitálového majetku a některé ostatní příjmy. Zvláštní sazba daně je 15 %.31 

 

1.3.4 Zdaňovací období a daňové přiznání 

Zdaňovacím obdobím daně z příjmu fyzických osob je kalendářní rok. 32 

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, pokud uzávěrku 

a daňové přiznání dělá účetní a to do 1.4. daného roku. Daňové přiznání se podává do 6 

měsíců od skončení kalendářního roku, pokud uzávěrku a daňové přiznání dělá poradce 

tzn. advokát nebo daňový poradce nebo účetní jednotka má povinnost mít závěrku 

ověřenou auditorem a to do 1.6. daného roku. Daňové přiznání může být: 

a) řádně – daňové přiznání podané v řádném termínu, 

 
28 DVOŘÁKOVÁ V. PITTERLING M. SKALICKÁ H. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 

2018. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-125-5. 85 – 112. 
29 § 16 ZDP 
30 § 16 ZDP 
31 VYCHOPEŇ J. Meritum Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-

019-9. s. 35-36. 
32 § 16b ZDP 
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b) opravné – podáno přiznání po termínu, pokud bylo podáno v řádném termínu, 

c) dodatečné – podané opravné daňové přiznání v řádném termínu po 2. krát.33 

 

1.3.5 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Základ daně si může poplatník snížit o slevy na dani, které upravuje v § 35 ZDP. Slevy 

na dani a daňové zvýhodnění uplatňuje poplatník jenom v případě, kdy bylo podepsáno 

daňové prohlášení. Daňové zvýhodnění použije pouze jeden z rodičů, nemůžou si ho 

uplatnit oba z rodičů. Poplatník si může daňové zvýhodnění uplatnit do výšky daňové 

povinnosti. Daňový bonus vzniká pokud, je daňové zvýhodnění je vyšší než daňová 

povinnost. Daňovy bonus je jedním způsobem snížením příjmu veřejného rozpočtu. 

Poplatník má nárok, aby mu stát vyplatil daňový bonus, ale musí splňovat podmínky pro 

vyplacení daňového bonusu. Poplatník musí ve zdaňovacím období dosáhnout příjmy z 

§ 6 a § 7 ZDP, výška daňového musí dosahovat alespoň 100 Kč a lze uplatnit daňový 

bonus v maximální výši 60 300 Kč za zdaňovací období.34 Jediná Sleva, která se 

zvyšovala v roce 2021 je základní sleva na poplatníka. 

Tabulka 4: Slevy na dani  

Druh slevy Roční částka Měsíční částka 

Základná slevy Sleva v roce 2020 je 

24 840 Kč a v roce 2021 

je 27 840 Kč 

Sleva v roce 2020 je 

2 070 Kč a v roce 

2021 je 2 320 Kč 

Invalidita 1. a 2. stupně 2 520 Kč 210 Kč 

Invalidita 3. stupně 5 040 Kč 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

Student 4 020 Kč 335 Kč 

Sleva na manželku/manželku 
24 840 Kč v případě, pokud nedosáhl/a příjem za 

zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč. Pokud je 

ZTP tak částka je dvojnásobná a to 49 840 Kč.  

Sleva na zaměstnance s těžkým 

zdravotním postižením 
60 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: § 35 ZDP 

 
 

33 DVOŘÁKOVÁ V. PITTERLING M. SKALICKÁ H. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 

2018. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-125-5. s. 16 – 21. 
34 DVOŘÁKOVÁ V. PITTERLING M. SKALICKÁ H. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 

2018. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-125-5. s. 113 – 129. 
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Tabulka 5: Daňové zvýhodnění  

Daňové zvýhodnění  

První dítě 15 204 Kč 1 267 Kč 

Druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč 

Třetí a další dítě 24 204 Kč 2 017 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: § 35 ZDP 

 

1.3.6 Výpočet daňové povinnosti 

Výpočet daňové povinnosti zahájíme spočítáním dílčích základů daně dosažených za 

zdaňovací období. K výpočtu daňové povinnosti budeme potřebovat znalost nezdanitelné 

částky základu daně, položky odečitatelné od daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, 

které můžeme uplatnit při stanovených podmínkách. Od základu daně odečte 

nezdanitelná část základu daně a položky odčitatelné od daně. Mezi položky odčitatelné 

od daně, zahrnujeme například daňovou ztrátu, která vznikla za předchozích 5 

zdaňovacích období, dále lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na 

podporu odborného vzdělávaní. Snížený základ daně zaokrouhlený na sta Kč dolu 

vynásobíme sazbou daně. Vznikne daň před slevami, od které odečítáme slevy na dani. 

Pokud poplatník podepíše prohlášení, tak si odečte slevu na poplatníka. Dále odečítáme 

daňové zvýhodnění na dítě. Vzniká poplatníkovi daňová povinnost, kterou je povinny 

zaplatit. Popřípadě když, poplatník ještě zaplatil zálohy, tak od daňové povinnosti se 

odečtu zálohy a pak vznikne výslední daňová povinnost. Pokud je daňová povinnost 

vyšší, než zaplacené zálohy vzniká nedoplatek daně. Pokud je daňová povinnost nižší, 

než zaplacené zálohy vzniká přeplatek daně. 35 

Zásadní směnou, která se v roce 2021 stala je zrušení superhrubé mzdy (dále jen SHM). 

SHM je hrubý příjem snížený o sociální a zdravotní pojištění. V roce 2020 se ještě do 

výpočtu daňové povinnosti započte SHM, ale v roce 2021 tomu už tak není. 36 

Tabulka 6: Obecní výpočet daňové povinnosti v České republice 

 Dílčí základ daně: § 6 - § 10 ZDP 

= ZÁKLAD DANĚ 

- Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) 

 
35 DVOŘÁKOVÁ V. PITTERLING M. SKALICKÁ H. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 

2018. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-125-5. s. 35 – 45. 
36 Měšec.cz. In Změny a novinky roku 2021 v kostce. [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: 

<https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2021-v-kostce/> 
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- Položky odčitatelné od daně (§ 34 ZDP) 

= SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celá sta Kč dolů) 

x Sazba daně (15 %)  

= DAŇ před slevami 

- Slevy na dani (§ 35 ZDP) 

- Daňové zvýhodnění (§ 35c ZDP) 

= DAŇOVÁ POVINNOST (daňový bonus) 

- Zaplacené zálohy (§ 38a ZDP) 

= VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Zdroj: Vlastní zpracování dle:Dvořáková V., Pitterling M. a Skalická H.  

 

1.3.7 Sociální a zdravotní pojištění  

Sociální pojištění 

Sociální zabezpečení zahrnuje důchodové, nemocenské pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Vyměřovacím základem je úhrn příjmu podle §6 a §7 ZDP. Výše 

záloh na sociální pojištění je 31,3 % z hrubé mzdy a z toho 6,5 % odvádí zaměstnanec a 

24,8 % odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Výše pojistného je omezená shora 

maximálním vyměřovacím základem. Maximální vyměřovací základ pro rok 2020 je 

1 672 080 Kč a pro rok 2021 činí 1 701 168 Kč, což je 48 – násobek průměrné mzdy. U 

sociálního pojištění nejsou určené minimální odvody což znamená, když jsou odvody nad 

hranici 31,3 % z hrubé mzdy jsou dobrovolné. Při zaměstnávaní osob na dohodu o 

provedení práce (dále DPP) a dohodu o pracovní činnosti (dále DPČ), se nemusí do určité 

hranice odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při DPP je maximální hranice 

do 10 000 Kč (včetně) a při DPČ je maximální hranice do 3 499 Kč (včetně). Výše 

měsíčních záloh u OSVČ pro rok 2021 je 2 588 Kč.37 

Zdravotní pojištění 

Zdravotnímu pojištění podléhají příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné 

činnosti. V roce 2021 odvádějí na zdravotní pojištění zaměstnanci 4,5 % z hrubé mzdy a 

zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy. Roční zdravotní pojištění pro osoby 

samostatně výdělečně činné činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Taktéž jako to je u 

 
37 BUREŠ, Michal. FINANCE.cz. In Sociální pojištění u zaměstnance, OSVČ a při práci na dohodu 

v roce 2021. [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: <https://www.finance.cz/530544-socialni-pojisteni-

zamestnanec-dpp-dpc-osvc-obzp/> 
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sociálního pojištění ani u zdravotní pojištění se neplatí při DPP do 10 000 Kč (včetně) a 

DPČ do 3 499 Kč (včetně). U OSVČ je výše měsíčních záloh u zdravotního pojištění ve 

výši 2 393 Kč.38 

 

1.4 DAŇOVÝ SYSTÉM SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Daňový systém SR získal současnou podobu reformy v roce 2004. Daňová soustava 

Slovenské republiky je tvořena přímými a nepřímými daněmi, tak jak to je v České 

republice. Přímé daně platí daňové subjekty ze svého zdroje nebo majetku a odvádějí je 

přímo státu. Do přímých daní řadíme daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z 

motorových vozidel a místní daně. Nepřímé daně platí subjekty v cenách výrobků a 

služeb a odvádějí jejich prostřednictvím jiné osoby a jsou jejich plátce daně. Do 

nepřímých daní řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně.39 

Tabulka 7: Daňový systém Slovenské republiky  

Přímé daně Nepřímé daně 

Daň z přijmu: 

• fyzických osob 

• právnických osob 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z motorových vozidel 

Spotřební dane: 

• daň z piva 

• daň z lihu 

• daň z vína 

• daň z minerálních olejů 

• daň z tabákových výrobků 

• daň z elektřiny, uhlí a zemního plynu 

Místní daně: 

• daň z nemovitých věcí 

• daň za psa 

• daň za užívaní veřejného prostranství  

• daň za ubytování 

• daň za prodejné automaty 

• daň za nevýherní hrací přístroje 

• daň za jaderné zařízení 

 

 
38 SOVOVÁ, Eva. iDNES.cz. In Zdravotní pojištění v roce 2021: kdo bude platit víc a kdo ne.[online]. 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: <https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/zdravotni-pojisteni-odvody-

zamestnanci-osvc-obzp-studenti-duchodci-limity.A201221_093356_viteze_sov> 
39 EUROEKONÓM. In Daňový systém Slovenskej republiky 2019. [online]. [cit. 2021-01-07]. Dostupné 

z: <https://www.euroekonom.sk/danovy-system-slovenskej-republiky/> 

https://www.euroekonom.sk/danovy-system-slovenskej-republiky/
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Zdroj: Vlastní zpracováni dle: EUROEKONÓM 

 

1.5 DAŇ Z PŘIJMU FYZICKÝCH OSOB NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Daň z příjmů fyzických osob a způsob placení a vybíraní daní upravuje zákon č. 595/2003 

Sběrka zákonů (dále jen Z.z.). o dani z příjmů.  

Poplatníci daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníkův dělíme na 

poplatníků s neomezenou daňovou povinnosti a poplatníkův s omezenou daňovou 

povinnosti. Poplatníkem s omezenou daňovou povinnosti nebo daňový nerezident 

Slovenské republiky je osoba, která nemá na území Slovenské republiky trvalý pobyt, 

bydliště anebo se na území Slovenské republiky zdržuje za účelem studia nebo lékařské 

péče. Poplatníkem s neomezenou daňovou povinnosti nebo daňový rezident je osoba, 

která má na území Slovenské republiky trvalý pobyt, bydliště anebo se zde obvykle 

nenacházím a osoba, která na území Slovenské republiky přetrvává déle jako 183 dní.40 

 

1.5.1 Předmět daně 

Předmětem daně poplatníka je příjem plynoucí ze zdrojů na území Slovenské republiky, 

pokud je poplatník s neomezenou daňovou povinností. Pokud je poplatníkem s omezenou 

daňovou povinností, tak předmětem daně z příjmu jsou příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území Slovenské republiky a v zahraničí. K zabránění dvojího zdanění slouží smlouva o 

dvojím zdanění. Podle zákona č. 595/2003 Z.z. jsou předmětem daně: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 5), 

b) příjmy z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z užití díla 

a uměleckého výkonu (§ 6), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 7), 

d) jiné příjmy (§ 8).41 

Příjmy ze závislé činnosti jsou například: 

a) příjmy získané ze současného nebo předchozího pracovního poměru, služebního 

poměru, členského poměru nebo jiného obdobného poměru, 

b) platy a funkční příplatky ústavních činitelů České republiky, 

 
40 FINANČNÁ SPRÁVA. 2021 In Všeobecné informácie o dani z príjmov, [online]. [cit 2021-01-07]. 

Dostupné z: <https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/informovanie-dan-prijem> 
41 § 3 zákona č. 595/2003 
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c) odměny za výkon funkce ve státních orgánech, v orgánech územní samosprávy a 

v orgánech jiných právnických osob, 

d) příjmy z prostředků sociálního fondu poskytované podle zvláštního předpisu, 

e) podíly na zisku (dividenda) vyplacené obchodní společností nebo družstvem.42 

Příjmem ze závislé činnosti je i částka ve výši 1 %. ze vstupní ceny motorového vozidla, 

které poskytl zaměstnavatel zaměstnanci na soukromé a služební účely.43 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně patří podle § 5 odstavce 5 SZDP například: 

a) cestovní náhradu poskytnuta v souvislosti s výkonem pracovní cesty, 

b) nepeněžní plnění v podobě poskytování ochranných prostředků, 

c) hodnota poskytovaných rekondičních pobytů, rehabilitačních pobytů, kondičních 

rehabilitací a preventivní zdravotní péče, 

d) náhrada za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon 

práce.44 

Základem daně jsou zdanitelné příjmy ze závislé činnosti snížené o pojistné a příspěvky, 

do které zahrnuje sociální a zdravotní pojištění, které je povinný platit zaměstnanec. 

Sociální pojištění ve výši 9,4 % se skládá z částkových pojištění, které sú nemocenské 

pojištění (1,4 %), starobní pojištění (4 %), invalidní pojištění (3 %) a pojištění 

v nezaměstnanosti (1 %). Zdravotní pojištění je ve výši 4 %, v případě, když je 

zaměstnanec zdravotně postižený, tak se toto procento krátí o polovinu na 2 %.45 

Příjmy z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z užití díla 

a uměleckého výkonu najdeme v § 6 zákona číslo 595/2003 Z.z. 

Fyzická osoba se může rozhodnout, zda uplatní výdaje skutečným nebo paušálním 

procentem jako v České republice. Poplatník, který se rozhodne uplatnit výdaje 

paušálním způsobem muže jenom při příjmech z § 6. Taktéž musí uplatňovat tento způsob 

v průběhu celého zdaňovacího období. Fyzická osoba se může uplatnit paušální výdaje 

v roce 2021 ve výši 60 % z úhrnu zdanitelných příjmu z podnikáni a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, avšak maximálně do výše 20 000 €, a 60 % ze zdanitelných příjmu 

z použití díla a z podaní uměleckého výkonu, avšak maximálně do výše 20 000 €. V 

 
42 § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 
43 § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 
44 § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 
45 KUBOVÁ, Simona. In Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021. [online]. [cit 2021-01-07]. 

Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/vypocet-cistej-mzdy-2021> 
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částkách výdajů jsou zahrnuty všechny daňové výdaje poplatníka kromě zaplaceného 

pojistného a příspěvků, které je poplatník povinen platit. Poplatník během uplatňování 

výdajů tímto způsobem je povinen vést evidenci. 46 

Příjmy z podnikání jsou například: 

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

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů, 

d) příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti.47 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou například: 

a) z vytvoření díla z podání uměleckého výkonu,  

b) z činností, které nejsou živností ani podnikáním, 

c) znalců a tlumočníků za činnost podle zvláštního předpisu, 

d) z činností zprostředkovatelů podle zvláštních předpisů, které nejsou živností, 

e)  příjmy z činnosti sportovce nebo sportovního.48 

Příjmy z pronájmu se rozumí příjmy z pronájmu nemovitostí včetně příjmů z pronájmu 

movitých věcí.49 

Příjmy z užití díla a použití uměleckého výkonu jsou příjmy za udělení souhlasu k užití 

díla a souhlasu k použití uměleckého výkonu.50 

Základ daně se skládá z dílčího základu daně. Při zjištění základu daně si může poplatník 

snížit své příjmy o výdaje sloužící k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Poplatník si 

může vybrat ze dvou způsobů uplatňování výdajů. Může si uplatnit prokazatelné 

vynaložené výdaje to je skutečný způsob uplatňování výdajů, nebo paušální způsob 

uplatňování výdajů. Pokud poplatník, který není plátcem daně z přidané hodnoty, nebo 

poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty jen část zdaňovacího období, 

neuplatní prokazatelné daňové výdaje, může uplatnit výdaje paušálním způsobem. Pokud 

poplatník uplatňuje při uvedených příjmech prokazatelně vynaložené daňové výdaje, 

může vést během celého zdaňovacího období daňovou evidenci o příjmech v časovém 

 
46 ČERNEGOVÁ, Anna. In Paušálne výdavky v roku 2021. [online]. [cit 2021-02-05]. Dostupné z: 

<https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/pausalne-vydavky-2021> 
47 § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 
48 § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 
49 § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 
50 § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 
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sledu v členění potřebném pro zjištění základu daně včetně přijatých dokladů, daňových 

výdajích v časovém sledu včetně vydaných dokladů, hmotném majetku a nehmotném 

majetku zařazeném do obchodního majetku, zásobách a pohledávkách, závazcích. Pokud 

poplatník v podaném daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období uplatnil 

prokazatelné daňové výdaje, nemůže je po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání 

za toto zdaňovací období změnit na výdaje uplatňované paušálním způsobem.51 

Příjmy z kapitálového majetku podle § 7 zákona číslo 595/2003 Z.z. jsou například: 

a) úroky a jiné výnosy z cenných papírů, 

b) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, z peněžních 

prostředků na vkladovém účtu, na účtu stavebního spořitele a z běžného účtu, 

c) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, 

d) dávky z penzijního spoření, 

e) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, 

f) příjmy z podílových listů, 

g) výnosy (příjmy) ze státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek.52 

Ostatní příjmy podle § 8 zákona číslo 595/2003 Z.z. jsou například: 

a) příjmy z příležitostných činností včetně příjmů z příležitostné zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy z převodu vlastnictví nemovitostí, 

c) příjmy z prodeje movitých věcí, 

d) příjmy z převodu opcí, 

e) příjmy z převodu cenných papírů, 

f) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní 

společnosti nebo z převodu členských práv z družstva, 

g) důchody, 

h) kompenzační platby, 

i) příjmy z prodeje virtuální měny. 

Do základu daně (dílčího základu daně) se zahrnuje zdanitelný příjem snížený o výdaje 

prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Výdaje uplatňujeme jen do výše příjmů z 

čehož vyplývá, že nevznikne ztráta nebo záporný základ daně. 53  

 
51 § 6 zákona č. 595/2003 
52 § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmu 
53 § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmu 
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Základ daně se může snížit o daňovou ztrátu, která se nemůže uplatnit u příjmu ze závislé 

činnosti.54 

Příjmy osvobozené od daně 

Daní z příjmu nepodléhají příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy které jsou od 

daně osvobozené. Od daně je podle § 9 zákona číslo 595/2003 Z.z. osvobozený například:  

a) příjem z prodeje nemovitosti po uplynutí pěti let ode dne jejího vstupu, 

b) příjem z prodeje nemovitosti nabyté děděním,  

c) příjem z prodeje movité věci, pokud ji prodávající neměl zahrnutou v obchodním 

majetku, 

d) příjem z prodeje nemovitosti nebo movité věci vydané oprávněné osobě, 

e) příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti, 

f) příjem z pronájmu nemovitostí a příjem z příležitostných činností, pokud úhrn 

těchto příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím období 500 eur, přičemž pokud takto 

vymezené příjmy přesáhnou 500 eur, do základu daně se zahrnou pouze příjmy 

nad takto stanovenou částku, 

g) příjem z převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu spojených s 

převodem práva užívání nájemního bytu, pokud poplatník užíval tento byt na 

bydlení alespoň pět let ode dne uzavření nájemní smlouvy s bytovým družstvem.55 

Nezdanitelná část základu daně 

Poplatník si může uplatnit nezdanitelnou část základu daně. Znamená to daňové 

zvýhodnění v určité výši. Je to část základu daně, která se nezdaňuje. Uplatňuje si ji 

měsíčně v případě, když je poplatník zaměstnance jenom u jednoho zaměstnavatele 

anebo ročně po skončení zdaňovacího období. Když si chce poplatník uplatnit 

nezdanitelní část základu dane na manželku (manžela) nebo na příspěvky doplňkové 

důchodové spoření může tak učinit jenom raz ročně v podaném daňovém přiznání. 

Snížením základu daně o nezdanitelní část základu daně, znamená pro poplatníka nižší 

daň z příjmu. Poplatník, který dosáhl příjmů so závislé činnosti, příjmů z podnikaní a 

příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo součet dílčích základů daně si může za 

stanovených podmínek uplatnit nezdanitelnou část základu daně. Tyto příjmy se nazývají 

 
54 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 7. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges 2018. ISBN 

978-80-7502-274-5  
55 FINANČNÁ SPRÁVA. 2021 In Všeobecné informácie o dani z príjmov, [online]. [cit 2021-01-09]. 

Dostupné z: <https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/informovanie-dan-prijem> 
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tzv. aktivní příjmy. Mezi pasivní příjmy například patří příjmy z pronájmu nemovitých 

věcí. Tyto příjmy si nemůžou uplatnit nezdanitelnou část základu daně. Poplatník si může 

uplatnit nezdanitelné příjmy základu daně na poplatníka, na manžela (manželku) a na 

doplňkové důchodové spoření a doplňkové důchodové spoření v zahraničí jistého nebo 

porovnatelného druhu. Ve výpočtu bude důležitý základ daně, který závisí od sumy 

životního minima (dále jen ŽM), která pro rok 2020 činí 19 506,56 € a pro rok 2021 činí 

19 936,22 € ročně a 375,95 € měsíčně.56 

Nezdanitelná část základu daně na poplatníka, se nejvíc používá. Taktéž jak v České 

republice aj na Slovensku musí poplatník podepsat prohlášení, aby si mohl uplatnit 

nezdanitelní část základu daně na poplatníka. Výše je zobrazená v následující tabulce.57 

Tabulka 8: Nezdanitelná část základu daně na poplatníka v roce 2020  

Výše základu daně Výše nezdanitelné části základu daně 

základ daně nižší nebo rovný jako 92,8 – 

násobek sumy ŽM 

4 414,20€ 

(21 – násobek sumy ŽM) 

základ daně nižší nebo rovný jako 92,8 – 

násobek sumy ŽM 

9 290,84 € - ¼ základu daně poplatníka 

(44,2 – násobek sumy ŽM– ¼ základu 

daně) 

základ daně vyšší jako suma 37 981,94 € 0 € 

Zdroj: vlastní zpracování dle: Černegová A. 

 

Tabulka 9: Nezdanitelná část základu daně na poplatníka v roce 2021  

Výše základu daně Výše nezdanitelné části základu daně 

základ daně nižší nebo rovný jako 92,8 

– násobek sumy ŽM 

4 511,43 € 

(21 – násobek sumy ŽM) 

základ daně nižší nebo rovný jako 92,8 

– násobek sumy ŽM 

9 495,486 € - ¼ základu daně poplatníka 

(44,2 – násobek sumy ŽM– ¼ základu 

daně) 

základ daně vyšší jako suma 37 981,94 

€ 

0 € 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Černegová A. 

V případě uplatnění nezdanitelná část základu dane na manželku (manžela) jsou 

potřeba splnit následující podmínky: 

 
56 ČERNEGOVÁ, Anna. In Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021, [online]. [cit. 2021-01-11]. 

Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2021> 
57 ČERNEGOVÁ, Anna. In Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021, [online]. [cit. 2021-01-11]. 

Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2021> 
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a) nezdanitelní část základu daně je možné jenom na manželku (manžela), která (ý) 

žije s poplatníkem v jedné domácnosti, 

b) staral se ve zdaňovacím období o vyživované máloleté dítě, žijíce s poplatníkem 

v jedné domácnosti, 

c) v příslušným zdaňovacím období pobírala peněžní příspěvek na opatrovaní nebo 

byla zaražená do evidence uchazečů o zaměstnaní, 

d) považuje se za občana se zdravotním postižením anebo se těžkým zdravotním 

postižením.58 

Poplatník se může uplatnit nezdanitelní část základu daně na manželku (manžela) za 

každý kalendářní měsíc ve výši 1/12 sumy. Výše je uvedená v následující tabulce.  

Tabulka 10: Nezdanitelní část základu daně na manžela/ku v roce 2020 

Výše základu daně Výše příjmu manželky 

(manžela) 

Výše roční nezdanitelní 

části základu daně 

základ daně nižší nebo 

roven 176,8 – násobku 

ŽM 

0 € 4 035,84€ (19,2 – násobek 

sumy ŽM) 

Méně jako 4 035,84 € Rozdíl sumy 4 035,84 € a 

vlastní příjmu manželky 

(manžela) 

Více nebo rovný sumě 

4 035,84 € 

0 € 

Základ daně vyšší jako 

176,8 – násobek sumy 

ŽM 

0 € 13 326,68 € - ¼ základu 

daně poplatníka (rozdíl 

63,4 – násobku sumy ŽM 

a ¼ základu daně) 

více jako 0 € 13 326,68 € - (1/4 základu 

daně – vlastní příjem 

manželky/la) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Černegová A. 

 

Tabulka 11: Nezdanitelní část základu daně na manžela/ku v roce 2021 

Výše základu daně Výše příjmu manželky 

(manžela) 

Výše roční nezdanitelní 

části základu daně 

Základ daně nižší nebo 

roven 176,8 – násobku 

ŽM 

0 € 
4 124,736 € (19,2 – 

násobek sumy ŽM) 

Méně jako 4 124,736 € 

Rozdíl sumy 4 124,736 € a 

vlastní příjmu manželky 

(manžela) 

 
58 ČERNEGOVÁ, Anna. In Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021, [online]. [cit. 2021-01-11]. 

Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2021> 
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Více nebo rovný sumě 

4 124,736 € 
0 € 

Základ daně vyšší jako 

176,8 – násobek sumy 

ŽM 
0 € 

13 620,22 € - ¼ základu 

daně poplatníka (rozdíl 

63,4 – násobku sumy ŽM 

a ¼ základu daně) 

více jako 0 € 

13 620,22 € - (1/4 základu 

daně – vlastní příjem 

manželky/la) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Černegová A. 

Pro uplatnění nezdanitelní části základu dane na příspěvky na doplňkové důchodové 

spoření musí být splnění, že příspěvky na doplňkové důchodové spoření zaplatil 

poplatník na základě účastnické smlouvy uzavřené po 31. prosinci roku 2013 a poplatník 

nemá jinou účastnickou smlouvu. Roční výše je maximálně do výše 180 € za rok.59 

 

1.5.2 Základ daně 

Základ daně je součet částkového základu daně z příjmů za zdaňovací období, v kterém 

fyzická osoba dosáhla příjmy. Základ daně se snižuje o nezdanitelné částky daně a 

daňovou ztrátu.60 

Daňová ztráta vzniká v případě, když jsou daňové příjmy vyšší jako zdanitelné příjmy. 

Daňovou ztrátu mohu vykázat fyzické osoby, které mají příjem z podnikaní, z jiné 

výdělečné činnosti, když uplatňují prokazatelné výdaje. Daňovou ztrátu nemůže vykázat 

fyzická osoba, která uplatňuje paušální výdaje. Odpočtem daňové ztráty si může 

poplatník snížit základ daně a tím i svou daňovou povinnost. Daňovou ztrátu možné 

odpočítat za posledních 4 bezprostředně po sobě jdoucích zdaňovacích období.61 

 

1.5.3 Sazba daně 

Sazba daně činí 19 % z té částky základu daně, která nepřesáhne 176,8- násobek částky 

platného ŽM, což pro rok 2020 36 256,38 € (včetně) a pro rok 2021 je 37 981, 94 € 

 
59 ČERNEGOVÁ, Anna. In Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021, [online]. [cit. 2021-01-11]. 

Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2021> 
60 ČERNEGOVÁ, Anna. In odpočet daňovej straty od roku 2020, [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 

<https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/odpocet-danovej-straty-2020> 
61 ČERNEGOVÁ, Anna. In odpočet daňovej straty od roku 2020, [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 

<https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/odpocet-danovej-straty-2020> 
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(včetně) a 25 % z té částky základu daně, která přesáhne 176,8 - násobek částky platného 

ŽM. 62 

V roce 2021 se ještě může uplatnit 15 % sazba ze základu daně zjištěného součtem 

částkového základu daně z příjmu, který se sníží o nezdanitelné částky základu daně a o 

daňovou ztrátu z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti a z té části základu 

daně, která nepřesáhne částku 49 790 €63 

 

1.5.4 Zdaňovací období a daňové přiznání 

Zdaňovacím obdobím podle zákona č. 595/2003 Z. z. je kalendářní rok. 64 

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od skončení kalendářního roku. V této lhůtě je 

poplatník povinný zaplatit daň. Povinnost podat daňové přiznání vzniká v případě, jestli 

celkové zdanitelné příjmy za předcházející rok přesáhly sumu 2 207,10 € nebo byla 

vykázaná ztráta. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob má dva typy. Typ A 

podává fyzická osoba, která dosáhla příjmů ze závislé činnosti a typ B podává fyzická 

osoba, která dosáhla i jiných příjmů. Taktéž jak v České republice i ve Slovenské 

republice rozlišujeme řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání.65 

 

1.5.5 Daňový bonus 

Když poplatník pobíral ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti nebo příjmy 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a alespoň ve výši 3 480 € a vykázal 

základ daně, má nárok na uplatnění daňového bonusu na vyživované dítě. Výše daňového 

bonusu je znázorněn v následující tabulce.66  

Tabulka 12: Výše daňového bonusu v roce 2020  

Měsíční suma daňového bonusu na dítě v roce 2020 

dítě do 6 roku  45,44 € 

 
62 ČERNEGOVÁ, Anna. In odpočet daňovej straty od roku 2020, [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 

<https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/odpocet-danovej-straty-2020> 
63 ČERNEGOVÁ, Anna. In sadzby dane z príjmov v roku 2021, [online]. [cit. 2021-01-20 ]. Dostupné z: 

<https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/sadzby-dane-z-prijmov-2021> 
64 PUKALOVIČ, Dominka. In podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021), 

[online]. [cit. 2021-01-20 ]. Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/podanie-danoveho-

priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2020> 
65 PUKALOVIČ, Dominka. In podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021), 

[online]. [cit. 2021-01-20 ]. Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/podanie-danoveho-

priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2020> 
66 ČERNEGOVÁ, Anna. In daňový bonus na dieťa v roku 2021. 2021 , [online]. [cit. 2021-01-

22].Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/danovy-bonus-na-dieta-2021> 
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dítě nad 6 roku 22,72 € 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Pukalovič D. 

 
Tabulka 13: Výše daňového bonusu v roce 2021  

Měsíční suma daňového bonusu na dítě v roce 2021 platná od 1.1.2021 do 

30.6.2021 

dítě do 6 roku  46,44 € 

dítě nad 6 roku 23,22 € 

Měsíční suma daňového bonusu na dítě v roce 2021 platná do 1.7.2021 do 

31.12.2021 

dítě do 6 roku 46,44 € 

dítě nad 6 roku a do 15 roku 39,47 € 

dítě nad 15 roku 23,22 € 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Černegová A. 

Poplatník si taktéž může uplatnit daňový bonus na zaplacené úroky při úvěrech na 

bydlení vypočtené s výši poskytnutého úvěru na bydlení maximálně do 50 000 € na jednu 

nemovitost, kterou je byt nebo rodinný dům. Může si uplatnit bonus během 5 – tich po 

sobě jdoucích roků. O tuhle částku se snižuje daň na poplatníka.67 

 

1.5.6 Výpočet daňové povinnost 

Daň z příjmu fyzických osob zjistíme jako základ daně vynásobený příslušnou daňovou 

sazbou, která po novém je 15 %, 19 % a 25 %. Od základu daně se odečte nezdanitelní 

část základu daně, která se nejprve uplatní pro na příjmy ze závislé činnosti a následně na 

aktívní příjmy z podnikání, či jiné samostatní výdělečné činnosti.  Následně se uplatní 

daňová sazba ve výši 15 %, 19 % anebo 25 % ze základu daně. Od výsledné daně se 

odečte daňový bonus na dítě nebo na zaplacené úroky na nemovitou věc určenou 

k bydlení. Vyjde výslední daň na úhradu a taktéž jak v české republice aj na Slovensku 

může vzniknout nedoplatek, který je povinný poplatník zaplatit anebo přeplatek, který 

mu bude uhrazený.68 

Tabulka 14: Obecní výpočet daňové povinnosti v Slovenské republice  

 Částkový základ daně z příjmu ze závislé činnosti (§ 5 ZDP) 

- Nezdanitelná část základu daně (§ 11 ZDP) 

 
67 FINANČNÁ SPRÁVA. 2021 In Všeobecné informácie o dani z príjmov, [online]. [cit 2021-01-22]. 

Dostupné z: <https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/informovanie-dan-prijem> 
68ČERNEGOVÁ, Anna. In základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. [online]. 

[cit. 2021-01-22]. Dostupné z: <https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/zaklad-dane-vypocet-dane-z-

prijmov-za-rok-2020> 
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+ Součet částkových základu daně z pronájmu nemovitých věcí (§ 6 odst. 3 ZDP), 

z příjmu z použití uměleckého díla a použití uměleckého výkonu (§ 6 odst. 4 

ZDP) a z ostatních příjmu (§ 8 ZDP) 

= Základ daně (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDP) 

x Sazba daně 19 % nebo 25 % (§ 15 písm. a) odst. 2 a 3 ZDP) 

+ Částkový základ daně z příjmu z podnikání a z jiné samostatně výdělečné 

činnosti (§ 6 ZDP) 

- Nezdanitelná část základu daně (§ 11 ZDP) 

= Základ daně (§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP) 

x Sazba daně 15 %, 19 % anebo 25 % (§ 15 písm. a) odst. 2 a 3 ZDP) 

= Daň (daňová povinnost) 

- Nárok na daňový bonus (§ 33 ZDP) 

= Nedoplatek/přeplatek 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Černegová A. 

 

1.5.7 Sociální a zdravotní pojištění 

Sociální pojištění 

Přídavek na sociální pojištění se vypočte se měsíčního vyměřovacího základu. Výšky 

ročního vyměřovacího základu se výpočte:  

(základ daně + zaplacené zdravotní a sociální pojištění) /1,486 

Vypočtení roční vyměřovací základ se vynásobí počtem měsíců v roce. Sociální pojištění 

se skládá se starobního pojištění, které je výši 18 %, invalidního pojištění, které je 6 %, 

rezervního fondu solidarity což je 4,75 % a nemocenského pojištění, které činí 4,40 %. 

Samostatně výdělečné osoby si můžou dobrovolné platit taky pojištění 

v nezaměstnanosti, které je 2 % z vyměřovacího základu. Výše minimálního přídavku na 

sociální pojištění je 180,99 € a maximální suma je 2 533,98 €. Samostatně výdělečné 

osoby neplatí odvody v případě, kdy jejich příjem za rok 2020 nepřesáhl sumu 6 552 €. 

Zdravotní pojištění 

Výše přídavku se vypočte tak jisto, jak to je při sociální pojištění. Výše přídavku se 

vypočte jako 14 % z měsíčního vyměřovacího základu. Pokud je táto suma nižší jako 

76,44 € je povinná platit sumu 76,44 €. V tomhle případě maximální odvody nejsou dané. 

69  

 
69 69 In Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie 2021. [online]. [cit. 

2021-02-17]. Dostupné z: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-na-vypocet-odvodov-czco-zdravotne-

socialne.php 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Druhá část bakalářské práce je zaměřená na daně z příjmu fyzických osob 

prostřednictvím modelových příkladu v roce 2020 a 2021. Je vypočtena daňová 

povinnost fyzických osob v České republice a na Slovensku a následně jich porovnávaní 

a zhodnocení. Příklady jsou zaměřené na příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti a 

ze závislé činnosti. Tyto příklady jsou znázorněné v různých situacích. 

Přepočet cizí měny na domácí měnu je použitý kurz stanovený českou národní bankou 

pro rok 2020, který činí 1 € = 26,444 Kč. 

 

2.1 ZDANĚNÍ PŘÍJMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Modelovým příkladem jsou různé fyzické osoby poukázané v různých situacích. U 

poplatníků, který mají příjmy ze závislé činnosti je stanovená měsíční daňová povinnost. 

Poplatníci pracují v rozdílných sektorech. Jejich měsíční příjem je odlišný. 

V modelových příkladech je poukázáno na rozdíl, když poplatník podepíše prohlášení 

nebo ne, když je poplatník bezdětný nebo uplatní daňové zvýhodnění na dítě, jak se změní 

výška výsledné daňové povinnosti, když poplatník uplatní výdaje skutečným nebo 

paušálním způsobem a rozdíl způsobený zrušením SHM.  

Poplatník A je zaměstnaný na hlavní pracovní poměr (dále je HPP). Poplatník je 

asistentkou manažéra farmaceutické společnosti. Podepsala prohlášení a měsíční hrubá 

mzdy za měsíc únor 2021 činí 29 500 Kč. Je vdaná a její manžel má ročný příjem vyšší 

jako 68 000 Kč. U poplatníka je znázorněný rozdíl, když poplatník uplatňuje daňové 

zvýhodnění na jedno nezletilé dítě a když jí neuplatňuje.  

Tabulka 15: Výpočet daňové povinnosti v ČR v roce 2021 – daňové zvýhodnění  

Poplatník A 
Uplatňuje 

zvýhodnění na dítě 

Neuplatňuje 

zvýhodnění na dítě 

Hrubý příjem 29 500 Kč 29 500 Kč 

Zaokrouhlení 29 500 Kč 29 500 Kč 

Daň z příjmu 15 % 15 % 

Záloha na daň 4 425 Kč 4 425 Kč 

Slevy na dani  2 320 Kč 2 320 Kč 

Záloha na daň po slevách 2 105 Kč 2 105 Kč 

Daňové zvýhodnění 1 267 Kč - 

Daňová povinnost (záloha na daň) 838 Kč 2 105 Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

K výpočtu daňové povinnosti slouží hrubá mzda poplatníka zaokrouhlená na celé koruny 

nahoru, ze které se vypočte daň z příjmu fyzických osob, která činí 15 %.  

Od vypočtené zálohy na daň odečteme slevy na dani. U poplatníka A uplatňujeme jenom 

základní slevu na poplatníka. Manžel poplatníka A dosáhl měsíční příjem vyšší jako 68 

000 Kč, v tem případě nemůže poplatník uplatnit slevu na manžela.  

Po odečtení slev ještě odečteme daňové zvýhodnění na jedno dítě a tady můžeme vidět 

rozdíl, když poplatník má dítě a když ho nemá. Její daňová povinnost při uplatnění 

zvýhodnění na dítě je menší o 1 267 Kč, jako když by ji neuplatnila. Tudíž to znamená, 

když poplatník uplatňuje zvýhodnění na druhé a třetí dítě jeho daňová povinnost se sníží. 

Zdaňování na základě SHM 

Od roku 2021 je v České republice zrušená SHM. V případě poplatníka A v situaci, kdy 

uplatňuje daňové zvýhodnění je znázorněný rozdíl výpočtu daňové povinnosti současným 

výpočtem a v případě, kdy se SHM zahrnuje do výpočtu daňové povinnosti v roce 2020.  

Tabulka 16: Výslední daňová povinnost v ČR v roce 2020 – daňové zvýhodnění  

Poplatník A 
Uplatňuje 

zvýhodnění na dítě 

Neuplatňuje 

zvýhodnění na dítě 

Hrubý příjem 29 500 Kč 29 500 Kč 

Sociální pojištění – zaměstnavatel 

(24,8 %) 
7 316 Kč 7 316 Kč 

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 

(9 %) 
2 655 Kč 2 655 Kč 

Základ daně (SHM) 39 471 Kč 39 471 Kč 

Zaokrouhlení  39 500 Kč 39 500 Kč 

Daň z příjmu 15 % 15 % 

Záloha na daň 5 925 Kč 5 925 Kč 

Slevy na dani  2 070 Kč 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevách 3 855 Kč 3 855 Kč 

Daňové zvýhodnění 1 267 Kč - 

Daňová povinnost (záloha na daň) 2 588 Kč 3 855 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

SHM se počítá, když k hrubému příjmu připočteme sociální pojištění ve výši 24,8 % 

z hrubého příjmu a zdravotní pojištění ve výši 9 % z hrubého příjmu. Modelový příklad 

ukazuje, že při zrušení SHM a zvýšením základní slevy na poplatníka se daňová 

povinnost poplatníka snížila, tudíž zrušení SHM je pro poplatníka výhodnější.  
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Poplatník B je studentka VUT fakulty podnikatelské. Je zaměstnaná na DPP a její 

výsledná daňová povinnost za měsíc únor 2021 činí 5 289 Kč. U poplatníka je znázorněn 

rozdíl jako se změní výslední daňová povinnost v roce 2020 a 2021, když podepíše 

prohlášení, a když ho nepodepíše. 

Tabulka 17: Výpočet daňové povinnosti v ČR v roce 2020 – prohlášení  

Poplatník B Podepsala prohlášení Nepodepsala prohlášení 

Hrubý příjem 5 289 Kč 5 289 Kč 

Sociální pojištění – 

zaměstnavatel (24,8 %) 
- 1312 Kč 

Zdravotní pojištění – 

zaměstnavatel (9 %) 
- 477 Kč 

Základ daně (SHM) - 7 078 Kč 

Zaokrouhlení  5 300 Kč 7 100 Kč 

Daň z příjmu  15 % 15 % 

Záloha na daň 795 Kč 1065 Kč 

Slevy na dani 2 405 Kč - 

Záloha na daň po 

slevách 
0 Kč 0 Kč 

Daňové zvýhodnění - - 

Daňová povinnost 

(záloha na daň) 
0 Kč 1065 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 18: Výpočet daňové povinnosti v ČR v roce 2021 – prohlášení  

Poplatník B Podepsala prohlášení Nepodepsala prohlášení 

Hrubý příjem 5 289 Kč 5 289 Kč 

Zaokrouhlení  5 300 Kč 5 300 Kč 

Daň z příjmu  15 % 15 % 

Záloha na daň 795 Kč 795 Kč 

Slevy na dani 2 655 Kč - 

Záloha na daň po 

slevách 
0 Kč 795 Kč 

Daňové zvýhodnění - - 

Daňová povinnost 

(záloha na daň) 
0 Kč 795 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hrubý příjem poplatníka B činí 5 289 Kč, který je zdanění srážkovou daní podle zvláštní 

sazby daně, která činí 15 %. Poplatník B si uplatňuje v roce 2021 základní slevu na 

poplatníka, která je 2 070 Kč a když je studentkou VUT tak aj slevu na studenta, která 
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činí 335 Kč. Z toho vycházíme, že slevy na dani jsou 2 655 Kč, když poplatník podepsal 

prohlášení. Z důvodu podepsání prohlášení poplatníkovi vychází 0 daňová povinnost. 

Kdyby poplatník nepodepsal prohlášení, slevy daní jsou rovné 0 a kvůli tomu jeho 

výsledná daňová povinnost vychází 795 Kč. 

V roce 2020 bude výpočet daňové povinnosti, když poplatník podepíše prohlášení taký 

jistý i když sleva na poplatníka je nižší. V případy, kdy poplatník nepodepíše daňové 

zvýhodnění se jeho základ daně navýší o sociální a zdravotní pojištění a tým vznikne 

SHM ze které se počítá 15 % daň. Tým vznikne v roce 2020 daňová povinnost ve výši 

1065 Kč. 

Poplatník C má příjem v roce 2020 ze živnostenského podnikaní ve výši 1 120 650 Kč. 

Má manželku a deset-roční dítě. Poplatník daroval v roce 2020 dětský nemocnici v Brně 

částku 18 000 Kč. Skuteční výdaje měl 350 000 Kč. U poplatníka je znázorněn rozdíl, 

když uplatňuje výdaje skutečným nebo paušálním způsobem.  

Tabulka 19: Výpočet daňové povinnost v ČR – skuteční a paušální výdaje  

Poplatník C 
Výdaje uplatňované 

skutečným způsobem 

Výdaje uplatňované 

paušálním způsobem 

Hrubý příjem 1 120 650 Kč 1 120 650 Kč 

Výdaje (skuteční/paušální) 350 000 Kč 448 260 Kč 

Základ daně 770 650 Kč 672 390 Kč 

Nezdanitelná část základu 

daně 
18 000 Kč 18 000 Kč 

Základ daně po úpravě 752 650 Kč 654 390 Kč 

Základ daně (zaokrouhlený) 752 600 Kč 654 300 Kč 

Daň z příjmu  15 % 15 % 

Záloha na daň 112 890 Kč 98 145 Kč 

Slevy na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě 88 050 Kč 73 305 Kč 

Daňové zvýhodnění 15 204 Kč 15 204 Kč 

Výsledná daňová povinnost 72 846 Kč 58 101 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Základ daně stanovíme, když od hrubého příjmu odečteme výdaje, a to buď paušální nebo 

skutečné výdaje. Když uplatníme výdaje paušálním způsobem ve výši 60 %, poplatníkův 

základ daně je menší jako uplatňování výdajů skutečným způsobem. 

Poplatníkovi se od základu daně odečte nezdanitelná část daně ve výši 18 000 Kč, kterou 

daroval Dětský nemocnici v Brně. Vypočtený základ daně zaokrouhlí na stokoruny dolů. 

Ze zaokrouhleného základu dane vypočte daň, od které odečte slevy na dani. Do slev na 
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dani zahrnuje základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč z důvodu výpočtu výslední 

daňové povinnosti za rok 2020. Poplatník má aj jedno nezletilé dítě, což znamená od 

zálohy na daň si odečte daňové zvýhodnění na jedno dítě.  

Výslední daňová povinnost při výpočte, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušálním 

způsobem je o 14 745 Kč nižší, a tudíž aj výhodnější. 

 

2.2 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Taktéž jako při České republice i tady bude vypočtena daňová povinnost troch poplatníků 

v podobných situacích. Aby se lépe dali srovnat, tak příklady budou v České a Slovenské 

republice totožné. Částky jsou uvedené v eurech. Částky v přepočte na koruny jsou 

totožné s částkami, které pobírají poplatníci na území České republiky.  

Poplatník F je zaměstnaný na HPP. Poplatník je asistentkou ředitele restaurace. 

Podepsala prohlášení a její měsíční mzda za únor v roce 2020 a 2021 je 1 116 €. Je 

slobodná. U poplatníka je znázorněný rozdíl výslední daňové povinnosti v roce 2020 a 

2021, když poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno čtyřroční dítě a když jí 

neuplatňuje.  

Tabulka 20: Výslední daňová povinnost v SR v roce 2020 – daňové zvýhodnění  

Poplatník F 
Neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Hrubý měsíční příjem 1 116 € 1 116 € 

Sociální pojištění – zaměstnanec 

(9,4 %) 
104,90 € 104,90 € 

Zdravotní pojištění – 

zaměstnanec (4 %) 
44,64 € 44,64 € 

Částkový základ daně 966,46 € 966,46 € 

Nezdanitelná část základu daně 367,85 € 367,85 € 

Základ daně po úpravě 598,61 € 598,61 € 

Daň (19 %) 113,73 € 113,73 € 

Daňový bonus 0 € 45,44 € 

Daňová povinnost (záloha na 

daň) 
113,73 € 68,29 € 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 21: Výslední daňová povinnost v SR v roce 2021 – daňové zvýhodnění  

Poplatník F 
Neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 
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Hrubý měsíční příjem 1 116 € 1 116 € 

Sociální pojištění – zaměstnanec 

(9,4 %) 
104,90 € 104,90 € 

Zdravotní pojištění – 

zaměstnanec (4 %) 
44,64 € 44,64 € 

Částkový základ daně 966,46 € 966,46 € 

Nezdanitelná část základu daně 375,95 € 375,95 € 

Základ daně po úpravě 590,51 € 590,51 € 

Daň (19 %) 112,19 € 112,19 € 

Daňový bonus 0 € 46,44 € 

Daňová povinnost (záloha na 

daň) 
112,19 € 65,75 € 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet daňové povinnosti vychází z hrubé mzdy poplatníka F. Poplatník musí do 

výpočtu své daňové povinnosti zahrnout sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, 

které se odečte ze hrubého měsíčního příjmu a vznikne částkový základ daně. Poplatník 

podepsal prohlášení což znamená, že si může odečíst nezdanitelní část základu daně.  

Pro výpočet nezdanitelní části základu daně je potřební vědět životní minimum, které pro 

rok 2020 činí 367,85 a pro rok 2021 činí 375,95 €. Základ daně u poplatníka F je nižší 

jako 92,8 – násobek sumy životního minima. To znamená, že nezdanitelní část základu 

daně se vypočte jako 21 – násobek sumy životního minima. 

Následní je výpočet daně v roce 2020, kdy základ daně poplatníka F je 598,61 € a v roce 

2021 je 590,51 €, která může být zdaněná 19 % danou, protože nepřesáhla 1/12 sumy 

176,8 – násobku platného životního minima v daném roce. 

Poslední úpravou výsledné daňové povinnosti je uplatňování daňového bonusu. U 

poplatníka F je vidět rozdíl výsledné daňové povinnosti, když uplatňuje daňový bonus na 

dítě a když ho neuplatňuje. Když uplatňuje daňový bonus na dítě jeho daňová povinnost 

je nižší ve obou letech.  

Poplatník G je studentem ekonomické univerzity v Bratislavě. Je zaměstnaný na dohodu 

a měsíční mzdu za únor 2021 má 200 €. V tomhle případě je znázorněn rozdíl, zda 

poplatník podepsal nebo nepodepsal prohlášení. 

Tabulka 22: Výpočet daňové povinnosti v SR v roce 2020 – prohlášení  

Poplatník G Nepodepsal prohlášení Podepsal prohlášení 

Hrubý měsíční příjem 200,00 € 200,00 € 
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Sociální pojištění – zaměstnanec 

(9,4 %) 
18,80 € 

 

0 € 

Zdravotní pojištění – 

zaměstnanec (4 %) 
8,00 € 0 € 

Základ daně 173,20 € 200,00 € 

Nezdanitelná část základu daně 0 € 375,95 € 

Základ daně po úpravě 173,20 € 0 € 

Daň (19 %) 32,91 € 0 € 

Daňový bonus 0 € 0 € 

Daňová povinnost (záloha na 

daň) 
32,91 € 0 € 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 23: Výpočet daňové povinnosti v SR v roce 2021 – prohlášení  

Poplatník G Nepodepsal prohlášení Podepsal prohlášení 

Hrubý měsíční příjem 200,00 € 200,00 € 

Sociální pojištění – zaměstnanec 

(9,4 %) 
18,80 € 

 

0 € 

Zdravotní pojištění – 

zaměstnanec (4 %) 
8,00 € 0 € 

Základ daně 173,20 € 200,00 € 

Nezdanitelná část základu daně 0 € 375,95 € 

Základ daně po úpravě 173,20 € 0 € 

Daň (19 %) 32,91 € 0 € 

Daňový bonus 0 € 0 € 

Daňová povinnost (záloha na 

daň) 
32,91 € 0 € 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet daňové povinnosti bude totožný jako při poplatníkovi F. Od hrubého měsíčního 

příjmy se odečte sociální a zdravotní pojištění.  

V prvním případě nezdanitelná část základu daně činí 0 € protože poplatník nepodepsal 

prohlášení. Po vypočtení 19 % daně ze upraveného základu daně vzniká daňová 

povinnost ve výši 32,91 €. 

 V druhém případě poplatník neodvede sociální a zdravotní pojištění, protože jeho 

měsíční příjem nepřevyšuje částku 200 € a podepsal prohlášení. Nezdanitelní část základu 

daně jako u poplatníka F je ve výši 375,95 €, která se už může uplatnit. Měsíční částka 

nezdanitelné části základu daně je vyšší jako částkový základ daně což znamená, že 

poplatníkovi G vyjde nulová daňová povinnost. 
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V obou letech se výslední daňová povinnost poplatníka měnit nebude. I v případě, kdy 

v roce 2020 je nezdanitelní část základu daně na poplatníka ve výši 367,85 €.  

V obou letech je výhodnější, když poplatník podepíše prohlášení. 

Poplatník H je osobou samostatně výdělečně činnou jako daňový poradce. Příjem za rok 

2020 má ve výši 42 378 €. Má manželku a sedům roční dítě. Poplatník daroval částku 

680,68 € nadaci pro zdravotné znevýhodněných. Skuteční výdaje měl 13 236 €. U 

poplatníka je znázorněn rozdíl uplatňovaní výdajů skutečným nebo paušálním způsobem.  

Tabulka 24: Výpočet daňové povinnost v SR – skuteční a paušální výdaje  

Poplatník H 
Výdaje uplatňované 

skutečným způsobem 

Výdaje uplatňované 

paušálním způsobem 

Hrubý příjem 42 378,00 € 42 378,00 € 

Výdaje 13 236,00 € 20 000,00 € 

Základ daně 29 142,00 € 22 378,00 € 

Nezdanitelná část základu 

daně 
2 005,34 € 3 696,34 € 

Základ daně po úpravě 27 136,66 € 18 681,66 € 

Daň – 19 % 5 155,97 € 3 549,52 € 

Daňový bonus 272,64 € 272,64 € 

Daňová povinnost (záloha na 

daň) 4 883,33 € 3 276,88 € 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Základ daně se vypočte jako hrubý příjem za rok 2020 odečtený od výdajů. U poplatníka 

H je znázorněn rozdíl uplatňování výdajů skutečným a paušálním způsobem. Podle 

zákona o dani z příjmů číslo 595/2003 poplatník uplatňuje paušálně výdajů ve výši 60 %. 

Paušální výdaje vyšli nad 20 000 € a proto si poplatník může uplatnit výdaje jenom ve 

výši 20 000 €. V obojích případech základ daně přesáhl částku 19 506,56 €. V tom 

případě si poplatník nemůže uplatnit slevu na poplatník v plné výši a jeho nezdanitelná 

část základu daně při výdajích uplatněních skutečným způsobem bude vypočtena jako:  

9 290,84 – (29 142/4) = 9 290,84 – 7 285,5= 2 005,34 € 

a při výdajích uplatněných paušálním způsobem bude vypočtena jako: 

9 290,84 – (22 378/4) = 9 290,84 – 5 594,5= 3 696,34 €. 

Daň je 19 % ze základu daně po odečtení nezdanitelní části základu daně. Taktéž 

v obojích případech poplatník uplatňuje daňový bonus na dítě. Dítě je starší jako 6 roků 

a v tom případě daňový bonus je ve výši 272,64 €. 
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Z příkladu můžeme vidět, že daňová povinnost je nižší, když poplatník uplatňuje výdaje 

paušálním způsobem je to pro něho výhodnější jako to bylo v České republice. 

 

2.3 SROVNÁNÍ 

Pro srovnání daně z příjmu so závislé a samostatné činnosti V České republice a na 

Slovensku v roce 2020 a 2021 jsou použitý vzorce pro daňové zatížení. Výpočty daně 

z přijmu fyzických osob na modelových příkladech, pomůže k lepšímu srovnáni. První je 

srovnání daně z příjmu ze závislé činnosti. Vzorec pro výpočet daňového zatížení pro 

daň z příjmu ze závislé činnosti je následovný: 

Daňové zatížení (%) =
SP a ZP zaměstnance + daňová povinnost

Hrubý příjem poplatníka
∗ 100 

V následující tabulce je znázorněn výpočet zdravotního a sociálního pojištění za 

zaměstnance v České republice, který je důležitý pro vypočítaní daňového zatížení.  

Tabulka 25: Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance  

 Poplatník A Poplatník B 

Hrubý měsíční příjem 29 500 Kč 5 289 Kč 

Sociální pojištění – zaměstnanec (6,5 %) 1 918 Kč 344 Kč 

Zdravotní pojištění – zaměstnanec (4,5 %) 1 328 Kč 238 Kč 

Souhrn pojištění 3 246 Kč 582 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 26: Daňové zatížení poplatníka A v roce 2020 a 2021  

 Uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Poplatník A v roce 2020 19,77 % 24,07 % 

Poplatník A v roce 2021 2,84 % 7,14 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce je vidět rozdíl poplatník A v roce 2020 a 2021, kdy se jeho daňová povinnost 

v obou případech výrazně snížila. Když poplatník uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě 

tak jeho daňová povinnost se snížila, jak když ho neuplatňoval. Snížení daňového zatížení 

v roce 2021 bolo způsobem zrušením SHM a zvýšením základní slevy na poplatníka. 

V roce 2021 si poplatníci polepšili. 

Tabulka 27: Daňové zatížení poplatníka B v roce 2020 a 2021  

 Podepsal prohlášení Nepodepsal prohlášení 

Poplatník B v roce 2020 0 % 31,14 % 

Poplatník B v roce 2021 0 % 15,03 % 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Taktéž to jisté platí i v případě poplatníka B. Když podepsal prohlášení jeho daňové 

zatížení vykazovalo 0 % v obou letech. V případě, kdy ho nepodepsal si nemohl uplatnit 

základní slevu na poplatníka a slevu na studenta a v roce 2020 bylo součásti výpočtu jeho 

daňové povinnosti i superhrubá mzda.  

Tabulka 28: Daňové zatížení poplatníka F v roce 2020 a 2021  

 Uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na dítě 

Poplatník F v roce 2020 19,52 % 23,59 % 

Poplatník F v roce 2021  19,29 % 23,45 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U poplatníka F je rozdíl v roce 2020 a 2021 méně viditelní jako v České republice. Taktéž 

platí v obou letech, že poplatníkovi se snížila daňová povinnost, když si uplatnil daňové 

zvýhodnění na dítě. Daňové zatížení v roce 2021 je nižší z důvodu zvýšení nezdanitelní 

části základu daně na poplatníka. 

Tabulka 29: Daňové zatížení poplatníka G v roce 2020 a 2021  

 Podepsal prohlášení Nepodepsal prohlášení 

Poplatník G v roce 2020 0 % 29,86 % 

Poplatník G v roce 2021 0 % 29,86 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2020 a 2021 když poplatník podepsal daňové prohlášení, tak jeho daňové zatížení 

je 0 %. V také jistém případě jako v České republice, když poplatník nepodepsal 

prohlášení jeho daňová povinnost se zvyšuje z důvodu sociálního a zdravotního pojištění 

a následným výpočtu dane, kdy si nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na poplatníka. I 

v tomhle případě je výhodnější podepsání prohlášení. 

Tabulka 30: Daňové zatížení daně z příjmu ze závislé činnosti v roce 2020  

 Neuplatňuje daňový 

bonus na dítě 

Uplatňuje daňový bonus na 

dítě 

Poplatník A (ČR) 24,07 % 19,77 % 

Poplatník F (SR) 23,59 % 19,52 % 

 

 Nepodepsal prohlášení Podepsal prohlášení 

Poplatník B (ČR) 31,14 % 0 % 

Poplatník G (SR) 29,86 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce je vidět rozdíl mezi daňovým zatížením v roce 2020 v České a Slovenské 

republice. Daňové zatížení v Slovenské republice je o malinko lepší jako v České 

republice i když v České republice je mnohem menší daň. Důvodem takového rozdílu je 

vyšší nezdanitelní části základu dane na poplatníka, která činí 375,95 € což v přepočtu na 

české koruny je 9 942 Kč. Za to základní sleva na poplatníka je ve výši 2 070 Kč. 

Tabulka 31: Daňové zatížení daně z příjmu ze závislé činnosti v roce 2021  

 Neuplatňuje daňový 

bonus na dítě 

Uplatňuje daňový bonus na 

dítě 

Poplatník A (ČR) 7,14 % 2,84 % 

Poplatník F (SR) 23,45 % 19,29 % 

 

 Nepodepsal prohlášení Podepsal prohlášení 

Poplatník B (ČR) 15,93 % 0 % 

Poplatník G (SR) 29,86 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle vypočteného daňového zatížení je vidět, že daňové zatížení na území České republiky 

v roce 2021 je viditelně nižší než na Slovensku. Jeden z nejdůležitějších faktorů, proč 

rozdíl daňového zatížení je mnohem viditelnější je zrušení SHM na území České 

republiky. 

Dalším faktorem u poplatníků, který uplatňují daňové zvýhodnění na dítě je, že v České 

republice je daňové zvýhodnění na dítě mnohokrát nižší než na území Slovenska. 

Můžeme vidět, že v obou státech daňové zatížení klesá zvyšujícím se počtem uplatňování 

daňového zvýhodnění na dítě.  

Když poplatník podepsal prohlášení v obou státech je jeho daňové zatížení 0 %. Za to je 

vidět, když poplatník nepodepsal prohlášení, jako se změnila jeho daňová povinnost. Na 

území České republiky je daňové zatížení taky nižší, a to taktéž kvůli zrušení SHM což 

znamená, že poplatník neplatí zdravotní a sociální odvody.  

Posledním faktorem, proč je na Slovensku vyšší daňové zatížení je z důvodu vyšší dane. 

Daň z příjmu je na území České republiky 15 %, za to daň z příjmu na území Slovenské 

republiky je 19 %. Což zvyšuje výslední daňovou povinnost. 

Na základě vypočteného daňového zatížení a uvedených faktoru je viditelné, že zdanění 

příjmu v České republice v roce 2021 je mnohem výhodnější. 

Vzorec pro výpočet daňového zatížení pro daň z příjmu ze samostatné činnosti je 

následovný: 
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Daňové zatížení (%) =
Daňová povinnost

Hrubý příjem poplatníka
∗ 100 

Tabulka 32: Daňové zatížení daně z příjmu ze samostatné činnosti  

 Skuteční výdaje  Paušální výdaje 

Poplatník C 6,5 % 5,18 % 

Poplatník H 11,52 % 7,73 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z vypočtených údajů můžeme vidět, že daňové zatížení z příjmu ze samostatní činnosti 

je v České republice nižší, jako daňové zatížení v Slovenské republice. Nejvyšší rozdíl je 

v případě výdajů uplatněných skutečných způsobem. Pří výdajích uplatněných paušálním 

způsobem je rozdíl menší. Tito rozdíly můžou být způsobený mnohými faktory.  

Prvním faktorem je, že v České republice si mohl poplatník C odečíst od dani poskytnutý 

dar Dětské nemocnici v Brně. Poplatník na území Slovenské republiky si nemohl odečíst 

poskytnutý dar nadaci pro zdravotně znevýhodněných.  

Posledním faktorem sazba daně, která v České republice je 15 % za to na Slovensku je 

19 %, taktéž jako při modulovém příkladu daně z příjmu ze závislé činnosti. 

V České aj Slovenské republice se více oplatí využít uplatňování výdajů paušálním 

způsobem. Avšak z důvodu výpočtu daňového zatížení je zřejmé je výhodnější zdaňovaní 

na území České republiky.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V následující časti je shrnutá optimalizace daňové povinnosti v České republice. 

Optimalizace se zaobírá využitím veškerých možností, které nejvíce snižují daňovou 

povinnost poplatníka. Příkladem je, když poplatník nezahrne do svého výpočtu daňové 

povinnosti příjmy, které jsou osvobozené od daně nebo nejsou předmětem daně. Dále 

když poplatník se rozhodně k uplatnění skuteční nebo paušální daňové povinnosti. 

Důležitým krokem je, aby poplatník uplatnil nezdanitelní části základu daně a slevy na 

dani, na které má nárok.  

Poplatníkovi popírajícímu příjem podle § 6 ZDP je výhodné, když podepíše u 

zaměstnavatele prohlášení, aby mohl pobírat alespoň základní slevu na poplatníka, která 

je v roce 2020 ve výši 24 840 Kč za rok. Podepsáním prohlášení se mu daňová povinnost 

sníží a má nárok na uplatnění ostatních slev a daňového zvýhodnění.  

Poplatník, který pobírá příjem podle § 7 ZDP si pro svou daňovou optimalizaci vybírá, 

zda uplatní výdaje skutečným nebo paušálním způsobem, aby to bylo pro něho co nejvíce 

výhodnější. Když se poplatník rozhodne pro uplatnění výdajů paušálním způsobem musí 

si uvědomit, že je podle ZDP daná maximální částka, do které může uplatnit výdaje. Ve 

modelovém příkladu bylo vidět, že pro poplatníka bylo výhodnější uplatnění výdajů 

paušálním způsobem, protože jeho daňová povinnost byla nižší jako při uplatňování 

výdajů skutečným způsobem. 

Poplatník má nárok na uplatnění nezdanitelní části základu daně podle ZDP. Poplatník, 

který ve svém zdaňovacím období poskytne dar například obcím, krajům, na vzdělávaní, 

výzkum a vývoj, dále na zdravotnické a ekologické účely anebo může poskytnou dar i na 

kulturu a školství si může od základu daně odečíst nezdanitelní část základu daně, která 

přesáhne 2 % ze základu daně anebo aspoň přesáhne částku 1 000 Kč.  Ve modelovém 

příkladu poplatník daroval dětské nemocnici dar, který si následně odečetl se základu 

daně a tím se mu snížila i jeho výslední daňovou povinnost.  

Kdyby poplatník ve zdaňovacím období měl úvěr ze stavebního spoření nebo 

z hypotečního úvěru pro financování bytových jednotek by si mohl od svého základu 

daně odečíst úroky maximálně ve výši 150 000 Kč za zdaňovací období.  

Dále si může poplatník od svého základu daně ročně odečíst částku ve výši maximálně 

24 000 Kč na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.  
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Lze odečíst zaplacené soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období. Toto pojištění 

je uzavřené podle smlouvy mezi pojistník a pojišťovnou, která má oprávnění na 

pojišťovací činnost v České republice. Pojistníkem je poplatník. Pro uplatnění snížení 

daně musí být ve pojistní smlouvě sjednána výplata pojistného plnění až po 60 měsících 

od uzavření smlouvy a zároveň když poplatník dosáhne věku 60 let.  Maximální částka, 

kterou si může odečíst je ve výši 24 000 Kč za zdaňovací období.  

Když je poplatník členem odborové organizace může si snížit základ daně do výše 1,5 % 

zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, avšak maximálně do výše 3 000 Kč za zdaňovací 

období.  

Poplatník si může od základu daně odečíst úhrady za zkoušky ověřující další vzdělaní 

maximálně do výše 10 000 Kč. Poplatník, který je osobou zdravotně postihnutou si může 

odečíst do výše 13 000 Kč a osoba, která je těžko zdravotně postihnutá to je suma ve výši 

maximálně 15 000 Kč.  

Od základu je možné odečíst položky odčitatelné od základu daně mezi které patří daňová 

ztrátu, kterou poplatník dosáhl za posledních 5 zdaňovacích období. Daňovou ztrátu si 

může odečíst poplatník, který pobírá příjem podle § 7 ZDP a § 9 ZDP. 

Poplatník má možnost optimalizovat svou daňovou povinnost pomocí slev na dani, a to 

podepsáním prohlášení. Základní slevu na poplatníka si může uplatnit každý, který 

podepíše prohlášení. Proto se doporučuje poplatník podepsal prohlášení a tím mohl snížit 

základ daně.  

Poplatník, který je ženatý a jeho manželka (manžel) za zdaňovací období nedosáhla 

příjem do výše 68 000 Kč může si základ daně odečíst o částku 24 840 Kč. V případě, 

když manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P je táto částka dvojnásobní.  

Taktéž si poplatník, pokud je invalid může snížit svou daňovou povinnost pomocí slevy 

na invaliditu. V případě, když je poplatníkovi přiznány invalidní důchod prvého nebo 

druhého stupně si sníží základ dane o částku ve výši 2 520 Kč. Pokud je poplatníkovi 

přiznány invalidní důchod třetího stupně, tak táto částka se zdvojnásobí na sumu 5 040 

Kč.  

Pokud poplatník obdrží průkaz ZTP/P uplatní si slevu na držitele průkazu ZTP/ a to ve 

výši 16 140 Kč. 

Poslední sleva je na studenta ve výši 4 020 Kč. Uplatnit ji může poplatník v tom případě, 

když se připravuje na své budoucí povolání, a ještě nedovršil věk 26 let.  
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V případě poplatníka, který zaměstnává osoby se lehkým zdravotním znevýhodněním si 

může odečíst od své daňové povinnosti slevu ve výši 18 000 Kč ročně za každého 

zaměstnance. Pokud zaměstnává zaměstnance s těžkým zdravotním pojištěním tak jeho 

sleva je ve výši 60 000 Kč ročně. 

Poslední zvýhodnění daňové povinnosti pobírají rodiče, který si můžou snížit svou 

daňovou povinnost o daňové zvýhodnění na dítě, resp. daňový bonus. Poplatník si může 

uplatnit daňový bonus na každé vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti, 

avšak daňový bonus na dítě si může uplatnit jen jeden z rodičů.  Výše daňového bonusu 

se mění narůstajícím počtem dětí v jedné domácnosti. V případě jednoho dítěte je ve výši 

15 204 Kč ročně u druhého dítěte se táto suma navýší a činí 19 404 Kč ročně a u třetího 

dítěte je bonus ve výši 24 204 Kč ročně. Když dítě je držitelem průkazu ZTP/P tak se táto 

suma zvýší o dvojnásobek.  

V roce 2021 má velký vliv na optimalizaci daňové povinnosti zrušení superhrubé mzdy, 

která viditelně snižuje daňovou povinnost poplatníkův. Další změna, která nastala v roce 

2021 v ZDP a snižuje daňovou povinnost poplatníka je zvýšení základní slevy na 

poplatníka ze 24 840 Kč na 27 840 Kč. 
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ZÁVĚR 

 

Tématem bakalářské práce byla komparace zdanění fyzických osob v České republice a 

na Slovensku. Bakalářská práce byla rozdělená do troch skupin. První skupina se zaměřila 

na teoretickou část práce, druhá na výpočet modelových příkladů a třetí na optimalizaci 

daňové povinnosti poplatníka v České republice. 

První část byla blíže zaměřená na obeznámení se základními pojmy, které jsou vymezené 

v DŘ a ZDP jako například charakteristika daně z příjmu fyzický osob, její funkce, sazba 

daně, daňové přiznáni, správa daně, subjekt daně a hlavní pojmy vymezené na území 

České a Slovenské republiky, kde jsou podrobněji popsané veškeré druhy přijmu. 

V druhé části byly vytvořeny modelové příklady v roce 2020 a 2021 v České republice a 

na Slovensku. Na modelových příkladech byla vypočtena daňová povinnost fiktivních 

fyzických osob v jednotlivých letech, kterých příjmy byly ze závislé a ze samostatné 

činnosti.  

V příkladech je znázorněn výpočet výslední daňové povinnosti poplatníka A, B a C 

v České republice. U poplatník A je rozdíl, když uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě a 

když ne v roce 2020 a 2021 a tým pádem aj vidět rozdíl zrušené superhrubé mzdy. U 

poplatníka B je v jednotlivých letech znázorněn rozdíl podepsaného prohlášení a když ho 

poplatník nepodepsal a výslední daňová povinnost poplatníka C umožňuje vidět rozdíl 

uplatněním paušálních a skutečných výdajů u příjmu ze samostatné činnosti. U 

poplatníkův F, G a H je znázorněná výslední daňová povinnost v Slovenské republice, 

kde poplatníci jsou v podobných situacích jako v České republice. 

Příklady byly následně porovnání pomocí vzorců daňového zatížení, kde bylo nutné 

vypočítat odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance. Zároveň v této části 

jsou poukázané rozdíly v jednotlivých krajinách a letech. Na příkladech byli viditelné 

rozdíly v nezdanitelní části základu daně, ve slevách na dani a zároveň ve výši daňového 

zvýhodnění na dítě. V roce 2020 a 2021 v České republice je výpočet daňové povinnosti 

viditelně rozdílný, a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy a navýšení základní slevy na 

poplatníka na území České republiky. Což znamená, že zdanění fyzických osob je pro 

poplatníka výhodnější v České republice. Sazba daně z příjmu na území České republiky 

je o 4 % nižší než na území Slovenské republiky.  
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Třetí část byla zaměřená na optimalizaci daňové povinnosti v České republice, což 

znamená využití prostředku pro výpočet co nejnižší daňové povinnosti poplatníka. Kde 

je popsané, zda je výhodnější uplatnění paušálních nebo skutečných výdajů. Dále, že je 

výhodní podepsat prohlášení na základě, kterého si poplatník může uplatnit slevy na dani 

a daňové zvýhodnění, které mu sníží daňovou povinnost. Poslední, co může snížit 

daňovou povinnost je uplatnění odečitatelných položek.  

Z práce je viditelné, že v roce 2021 je výhodnější výslední daňová povinnosti v České 

republice jako na Slovensku a taktéž je výhodnější oproti roku 2020. Poplatník si může 

optimalizovat daňovou povinnosti mnohými způsoby pomocí, kterých si sníží své daňové 

zatížení.   
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