
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV FINANCÍ 

 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT  
INSTITUTE OF FINANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z KAPITÁLU V ČESKÉ 

REPUBLICE A VE VYBRANÝCH STÁTECH 

EVROPSKÉ UNIE 

 
TAXATION OF CAPITAL INCOMES IN THE CZECH REPUBLIC AND IN SELECTED COUNTRIES 

OF THE EUROPEAN UNION 
 
 
 
 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 
BACHELOR'S THESIS 
 
 

 

AUTOR PRÁCE RENATA JURČÁKOVÁ 
 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Mgr. KAREL BRYCHTA, Ph.D. 
 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2014 



Vysoké učení technické v Brně                                                           Akademický rok: 2013/2014 

Fakulta podnikatelská                                                                                                   Ústav financí 
 
 
 
 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

                                                   Jurčáková Renata   
 

Účetnictví a daně (6202R049) 
 

 
 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 

zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských 

studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: 

 
Zdaňování příjmů z kapitálu v České republice a ve vybraných státech Evropské unie 

 
v anglickém jazyce: 

 
Taxation of Capital Incomes in the Czech Republic and in Selected Countries of the 

European Union 
 

 
 
 
 

Úvod 

Vymezení problému a cíle práce 

Teoretická východiska práce 

Pokyny pro vypracování: 

Analýza problému a současné situace 

Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení 

Závěr 

Seznam pouţité literatury 

Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Vyuţití této 

práce se řídí právním reţimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení 

technického v Brně. 



 
 
 

Seznam odborné literatury: 

BRYCHTA, I. a L. Rytířová. Tabulky a informace pro daně a podnikání 2013. 9. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013. 452 s. ISBN 978-80-7357-008-8. 

BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a I. PILAŘOVÁ. Meritum: daň z příjmů 2013. 10. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013. 600 s. ISBN 978-80-7357-995-1. 

KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2. aktual. vyd. Praha: ASPI, 2009. 120 

s. ISBN 978-80-7357-423-9. 

NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. aktual. vyd. Praha: 

ASPI, 2008. 260 s. ISBN 978-80-7357-386-7. 

ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 6. aktual. vyd. Praha: Linde, 2013. 386 s. ISBN 

978-80-7201-925-0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. 
 

 

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014. 
 
 
 

 

L.S. 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Mária Reţňáková, CSc.                 doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

Ředitel ústavu                                                    Děkan fakulty 
 
 

 
V Brně, dne 16.04.2014 

  



 
 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob z kapitálového 

majetku. Bakalářská práce se zabývá platnou legislativou v České republice a ve 

vybraných státech Evropské unie. Součástí práce je také srovnání systémů zdaňování 

těchto států. V praktické části práce jsou pak tyto teoretické poznatky demonstrovány na 

modelových příkladech.  

Abstract 

The Bachelor’s thesis is focused on taxation on personal incomes from capital property. 

It deals with the valid legislation in the Czech Republic and in selected countries of the 

European Union. The Bachelor’s thesis also involves a comparison between the taxation 

systems used in these countries. The theoretical knowledge is demonstrated on 

illustrative examples in the practical part of the Bachelor’s thesis. 
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ÚVOD 

Daně jsou běţnou součástí ţivota lidí na celém světě. Setkáváme se s nimi denně, ať uţ 

v pozici podnikatele, zaměstnance nebo spotřebitele. Přesto pro spoustu lidí jsou daně 

velkou neznámou. Vědí, ţe musí něco zaplatit, ale často jim uniká způsob, jakým jsou 

daně stanoveny. Z důvodu nevědomosti pak mnohdy odvádějí státu více finančních 

prostředků, neţ musí, nebo nechápou, proč musí platit tolik. 

Svět se stále více globalizuje, boří se tradiční zeměpisné, politické, ekonomické 

i společenské hranice. Lidé mají šanci uplatnit své myšlenky a svou práci téměř 

kdekoliv. Na této situaci má podíl vznik Evropské unie v roce 1993. V současnosti je to 

hospodářské a politické společenství 28 evropských států. Historie Evropské unie sahá 

aţ do roku 1951, kdy šestice zemí zaloţila Evropské společenství uhlí a oceli. V roce 

1957 pak tyto státy zaloţily také Evropské hospodářské společenství a Evropské 

společenství pro atomovou energii. Roku 1967 se díky spojení těchto 3 společenství 

začalo mluvit o Evropských společenstvích
1
. 

Evropská unie se rozhodla pro harmonizaci daní, tuto vizi se ale ve větší míře podařilo 

zrealizovat jen v sektoru nepřímých daní
2
. V systémech zdanění nepřímých daní 

jednotlivých států tedy nejsou rozdíly tak markantní. Zato přímé daně mají ve členských 

státech spoustu odlišností, a proto je porovnání těchto daní v různých zemích Evropské 

unie zajímavým úkolem. 

Daň z příjmů je podle statistik ministerstva financí České republiky hned po dani 

z přidané hodnoty a spotřební dani nejvýznamnějším příjmem státního rozpočtu
3
. 

Jelikoţ je téma zdaňování příjmů velmi široké, zaměřuji se na daň z příjmů fyzických 

osob, konkrétně pak na zdaňování příjmů z kapitálového majetku, a to především 

dividend. 

Tato práce je věnována srovnání situace v České republice a ve vybraných státech 

Evropské unie, coţ umoţňuje komplexnější pohled na situaci zdaňování příjmů v celé 

                                                           
1
 EVROPSKÁ UNIE. Jak funguje Evropská unie. Europa.eu [online]. ©1995-2013. 

2
 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2008. 

3
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Plnění rozpočtu se zlepšilo o 24 mld. Kč. Mfcr.cz [online].  

©2005-2013. 
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Evropské unii. Pro porovnávání bylo vybráno osm evropských států, a to Slovensko, 

Rakousko, Německo, Polsko, Belgie, Itálie, Velká Británie a Švédsko. Jedná se tedy 

o sousední státy České republiky, dále pak o dva zakládající státy Evropské unie, tedy 

o Belgii a Itálii, která je zároveň zástupcem jiţních států, o Velkou Británii, která je 

význačná svou rozlohou a ekonomikou a o Švédsko, které je vybráno z toho důvodu, ţe 

v rámci severských zemí je nejrozlehlejší a ţije tam největší počet obyvatel
4
. Navíc 

míra zdanění příjmů ve Švédsku je jedna z největších na světě
5
.  

V současnosti je důleţité mít přehled o daňovém systému jak v tuzemsku, tak i ve 

státech, které jsou s naší republikou spojené nejen hranicemi, ale také hospodářskou 

politikou, ekonomikou a mentalitou. Díky soudrţnosti evropských států, a v neposlední 

řadě vlivem nových technologií, se totiţ vzdálenost mezi členskými státy pomyslně 

zmenšuje. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část je věnována úvodu do 

problematiky daní se zaměřením především na příjmy z kapitálového majetku. Jsou zde 

objasněny základní pojmy týkající se této oblasti. Dále jsou uvedena teoretická 

východiska vztahující se k dividendám. V neposlední řadě je pak vysvětlena právní 

úprava zdaňování kapitálových příjmů fyzických osob v České republice a ve 

vybraných státech Evropské unie. Další část je především praktického charakteru. Na 

modelovém příkladu je vysvětlen postup při zdaňování kapitálových příjmů v tuzemsku 

a v jednotlivých vybraných státech Evropské unie. Poslední část poskytuje určitá 

doporučení a závěr. 

Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat současný stav zdaňování příjmů 

z kapitálového majetku fyzických osob v České republice s akcentem na dividendy. 

Dílčím cílem je provést srovnání současné právní úpravy zdaňování kapitálových 

příjmů v České republice s několika vybranými státy Evropské unie. 

 

                                                           
4
 EVROPSKÁ UNIE. Jak funguje Evropská unie. Europa.eu [online]. ©1995-2013. 

5
 MZV ČR. Státy světa. Mzv.cz [online].  
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Metodika práce  

Metody pouţité v této práci jsou následující: 

 Analýza  

Proces, kdy je zkoumaný objekt rozčleňován na dílčí části. Tato metoda 

umoţňuje rozdělením sloţité problematiky oddělit podstatné od nepodstatného 

a rozsáhlé téma je moţno zúţit. Pochopením jednotlivých částí se stává celkové 

téma lépe pochopitelné
6
. Tato metoda je pouţita při volbě zdrojů informací a při 

výběru vhodných údajů pro tuto práci. 

 Abstrakce 

Je to myšlenkový proces, při kterém je důleţité soustředit se na podstatné části 

daňové problematiky a oddělit je od méně zásadních částí, protoţe téma daní je 

velmi rozsáhlé
7
. Uvedená metoda je uţita při objasňování způsobů zdanění 

kapitálového majetku v jednotlivých státech. Tato problematika je velmi obsáhlá 

a v daném rozsahu nelze popsat veškeré detaily. 

 Srovnávání 

Tato metoda obnáší porovnávání několika objektů, jehoţ cílem je určit, zda mají 

tyto předměty stejné rysy nebo jestli jsou odlišné
8
. Tato metoda je pouţita při 

komparaci zdaňování příjmů z kapitálového majetku jednotlivých států 

Evropské unie. 

 Indukce 

Tato metoda spočívá v tom, ţe ze specifických výroků lze vyvodit všeobecný 

pohled na problematiku
9
. Slouţí k vyvození obecných závěrů o komplexním 

zdaňování kapitálových příjmů v Evropské unii prostřednictvím zjištění situace 

ve vybraných státech. 

                                                           
6
 POKORNÝ, J. Úspešnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004. 

7
 tamtéţ. 

8
 tamtéţ. 

9
 tamtéţ. 
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 Modelování 

Zde je výchozí činností vytvoření určitého prototypu, tedy vzorového nebo 

pokusného příkladu, díky kterému lze tématice hlouběji porozumět
10

. Metoda je 

aplikována v praktické části bakalářské práce při vytváření modelového 

příkladu. 

V této bakalářské práci je pouţita legislativa platná a účinná k 1. 1. 2013, pokud není 

stanoveno jinak. 

  

                                                           
10

 POKORNÝ, J. Úspešnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V této kapitole jsou vymezeny základní daňové pojmy, které jsou nezbytné 

pro pochopení problematiky práce. Dále je zde objasněn pojem dividenda. 

1.1 Daň 

Daň představuje příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona povinně odčerpává část 

majetku poplatníka na nenávratném principu
11

. 

Povinnost je dána zákonem, daň je tudíţ platbou nedobrovolnou. Nenávratnost platby je 

definována tím, ţe neexistuje nárok na ekvivalentní protihodnotu. Veřejným rozpočtem 

je míněn státní rozpočet, ale také veškeré rozpočty státní správy. Veřejný rozpočet 

zahrnuje jak rozpočty měst a obcí, tak i celostátní rozpočet a společný rozpočet 

Evropské unie
12

. 

Daňový systém je v kaţdé zemi odlišný, ale v kaţdé zemi stát řeší protichůdné zájmy. 

Stát chce získat co nejvíce finančních prostředků, aby mohl rozvíjet své aktivity. Avšak 

podniky a občané mají snahu odvést co nejméně daní, aby jim zůstalo co nejvíce 

finančních prostředků pro vlastní potřebu. Stát je povinen respektovat sociální únosnost 

daní a při tvorbě daňového systému musí dbát na technická a ekonomická kritéria 

související s vybíráním a vymahatelností daní
13

. 

Všechny druhy daní tvoří daňovou soustavu. Její podoba v České republice je známa jiţ 

od 1. 1. 1993. Vznikla po vzoru daňových soustav západních trţních ekonomik. Daňová 

soustava byla aţ do konce roku 2003 upravena zákonem č. 212/1992 Sb., o soustavě 

daní. Nyní je daňová soustava tvořena zákony upravujícími jednotlivé daně
14

. 

Lze identifikovat dvě základní skupiny daní, a to daně přímé a nepřímé. 

 

                                                           
11

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2009. 

12
 tamtéţ. 

13
 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled. 2008. 

14
 POLÁK, M. a M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30. 8. 2012. 

2012. 
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 Daň přímá 

Tato daň je vyměřena bezprostředně kaţdému poplatníkovi podle jeho 

majetkové a důchodové situace a tuto daň musí poplatník přímo uhradit
15

.  

Jedná se o daně důchodové, coţ jsou daně z příjmů fyzických osob 

a právnických osob. Dále pak o daně majetkové, tedy o daň silniční, daň 

z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň dědickou a darovací
16

. 

 Daň nepřímá 

Nepřímá daň je součástí cen zboţí a sluţeb. Poplatník uhradí cenu zboţí včetně 

daně prodávajícímu, tedy plátci, který má povinnost tuto daň odvést státu
17

. 

Nepřímou daní je daň univerzální, tedy daň z přidané hodnoty. Touto daní jsou 

zatíţeny téměř všechny výrobky a sluţby. Další sloţkou nepřímých daní je daň 

selektivní neboli spotřební a daň na ochranu ţivotního prostředí
18

. 

  

                                                           
15

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2009. 

16
 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. 

17
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2009. 

18
 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. 
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1.2 Daňové subjekty 

„Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně
19

.“ 

1.2.1 Plátce 

Jako plátce je označována fyzická nebo právnická osoba, která odvádí správci daně daň 

vybranou od poplatníků nebo sraţenou poplatníkům. Je to osoba, jejíţ povinností je 

odvést daň státu
20

.  

1.2.2 Poplatník 

Poplatníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ majetek je přímo uvalena 

daň. Je to osoba, z jejichţ prostředků je daň přímo uhrazena
21

. 

Vzhledem k zaměření práce je důleţité objasnit také pojmy týkající se mezinárodního 

zdanění příjmů. Jedná se o rozdělení poplatníků daně z příjmů fyzických osob podle 

teritoriálního vymezení zdrojů příjmů do dvou následujících skupin
22

. 

 Rezidenti 

Tedy poplatníci s neomezenou daňovou povinností, to znamená, ţe daňová 

povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů České republiky 

i ze zahraničí. Jedná se o poplatníky, kteří mají na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdrţují. Bydlištěm se pak rozumí místo, kde má 

poplatník stálý byt. Poplatníci obvykle se zdrţující na území České republiky 

jsou ti, kteří na území České republiky pobývají alespoň 183 dnů v kalendářním 

roce
23

.  

 

 

                                                           
19

 Zákon č. 280/1992 Sb., daňový řád. § 20 odst. 1. 

20
 Zákon č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků ve znění p. p. (pozn. předpis byl zrušen zákonem č. 

280/2009 Sb., daňový řád, pro vysvětlení pojmu ale lze pouţít). 

21
 tamtéţ. 

22
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2009. 

23
 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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 Nerezidenti  

Tedy poplatníci s omezenou daňovou povinností, jsou ti, jejichţ daňová 

povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky. Jsou to fyzické osoby, které na území České republiky nemají 

bydliště, ani se zde obvykle nezdrţují, tj. pobývají zde méně neţ 183 dní 

v kalendářním roce, zdrţují se zde, ale pouze za účelem studia a léčení, nebo 

poplatníci, kteří jsou na základě smluv o zamezení dvojího zdanění povaţováni 

za nerezidenta
24

. 

Pojmy rezident a nerezident jsou vysvětleny v § 2 odst. 2, 3, 4 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen ZDP). Pojmenování rezident a nerezident zde 

ale není do konce roku 2013 pouţito. Od 1. 1. 2014 jsou tyto pojmy objasněny 

v § 2 odst. 2, 3, 4 ZDP v aktuálním znění. 

1.3 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím se rozumí časový úsek, v němţ je stanoven základ daně a výše 

daně. Můţe jím být kalendářní rok, hospodářský rok, kalendářní čtvrtletí nebo měsíc. 

Pro kaţdou daň stanoví zdaňovací období příslušný zákon.  

Pro daň z příjmů fyzických osob je to kalendářní rok
25

. 

1.4 Daňové přiznání 

Daňové přiznání představuje povinnost daňového subjektu uvést všechna fakta 

významná pro stanovení základu daně a výpočet samotné daně
26

. 

 

 

 

                                                           
24

 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 

25
 tamtéţ. 

26
 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a I. PILAŘOVÁ. Meritum: daň z příjmů 2013. 2013. 
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1.4.1 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Fyzické osoby podávají přiznání k dani na základě § 38g ZDP. Daňové přiznání musí 

podat kaţdý, jehoţ roční příjmy v úhrnu přesáhly 15 000 Kč, pokud ZDP nestanoví 

jinak. Do této částky se nezahrnují příjmy, které jsou od daně osvobozené nebo příjmy 

zdaňované sráţkou podle zvláštní sazby daně.  

Povinnost podat daňové přiznání má i ta osoba, jejíţ příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob, nepřekročily 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Pokud má fyzická osoba ve zdaňovacím období pouze příjmy osvobozené od daně 

a příjmy, které jsou daněné sráţkou, není povinna podávat daňové přiznání, pokud 

k tomu není vyzvána správcem daně
27

.  

                                                           
27

 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, v této práci je kladen důraz především na dividendy a to protoţe 

jsou v současné době v souvislosti se zdaňováním často diskutovány.  

1.5 Dividendy 

Z pohledu financí podniku můţeme narazit na dvě formulace definice pojmu dividenda. 

 „Dividenda představuje tu část zisku, která se dále rozděluje v určité podobě 

mezi jednotlivé akcionáře.“ 

 „Dividenda představuje výši vyplaceného podílu na zisku připadající na jednu 

akcii
28

.“ 

Význam slova dividenda, původně anglicky dividend, je vykládán jako jeden z prvků 

dělení, tedy dělenec neboli čitatel. 

Dělenec, tedy dividend, označuje takový díl zisku, který má být rozdělen mezi 

akcionáře. Částka, která připadá na jednu akcii je nazývána dividendou na jednu akcii 

(angl. dividend per share). Slovo share zde ale není vhodné pouţít, vzhledem k tomu, 

ţe je jím vyjádřen podíl akcionáře na majetku společnosti. Navíc název dividenda na 

jednu akcii byl přece jen dost dlouhý. Z toho důvodu se tento výraz zúţil pouze na slovo 

dividenda. Díky tomuto zkrácení získalo slovo dividenda nový smysl
29

. 

V americké nebo britské literatuře autoři upřednostňují první definici, naopak evropská 

literatura slovo většinou překládá jako výši vyplaceného podílu na zisku připadajícího 

na jednu akcii, tedy podle druhé definice
30

. 

V České republice je do konce roku 2013 dividenda právně vymezena v § 178 odst. 1 

obchodního zákoníku: 

„Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada 

podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení
31

.“ 

                                                           
28

 GAZDA, J. a J. Čábelka. Dividendová politika v České republice. 2002. s. 18. 

29
 GAZDA, J. a J. Čábelka. Dividendová politika v České republice. 2002. 

30
 MAREK, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. 2000. 

31
 Zákon č. 513/1991Sb., obchodní zákoník ve znění p. p. § 178. 
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Od 1. 1. 2014 není pojem dividenda pouţit, ale je vymezen v § 348 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích následovně
32

. 

„Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi 

akcionáře
33

.“ 

1.5.1 Druhy dividend 

Dividendy se člení podle několika hledisek. Nejdůleţitější je dělení podle: 

1) druhu akcie, na kterou je dividenda vyplácena, 

2) podoby vyplacené dividendy, 

3) intervalu vyplácení dividendy, 

4) pravidelnosti vyplácení dividendy
34

. 

ad 1) Dividendy se dělí na dividendy běţné neboli kmenové, které připadají na jednu 

kmenovou akcii a na dividendy prioritní neboli přednostní, které připadají na jednu 

prioritní akcii. Prioritní dividendy je moţno rozdělit na tři druhy: 

 Částky na jednu prioritní akcii jsou pevně stanoveny. Majiteli akcie přináší tento 

druh prioritní dividendy pravidelný a neměnitelný výnos. Pokud dividendy 

nebyly dříve vyplaceny, nárok na výplatu těchto dividend roste (kumuluje se) 

a tyto dividendy pak musí být vyplaceny dříve neţ ostatní dividendy. Jedná se 

o tzv. kumulativní dividendu
35

. 

 Stejný podíl na dosaţeném zisku, jak tomu je u kmenových akcií. Tento druh 

dividend se uţívá, pokud jsou rozděleni akcionáři do dvou kategorií a jedné 

z nich je omezeno hlasovací právo. Přednostní právo na podíl ze zisku pak 

majitel akcie v tomto případě pozbývá
36

.  

                                                           
32

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

33
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. § 348. 

34
 RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. 

35
 GAZDA, J. a J. Čábelka. Dividendová politika v České republice. 2002. 

36
 tamtéţ. 
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 Kombinace předchozích druhů prioritních dividend. Nazývá se podílovou 

prioritní dividendou. Pokud je běţná dividenda větší neţ částka pevně stanovená 

na akcii, majitel akcie je oprávněn získat běţnou dividendu, jinak částku, která 

je určena na akcii
37

. 

ad 2) Dividendy jsou rozčleněny podle způsobu, jakým jsou vyplaceny: 

 V hotovosti – hotovostní dividenda, je to nejčastější způsob vyplácení dividend. 

 V podobě nové akcie – akciová dividenda, podíl na zisku je vyplacen v podobě 

nových akcií společnosti. Podle zákonů v České republice není akciová 

dividenda povaţována za dividendu. Z toho důvodu není daněna a není 

ovlivněna pravidly dělení zisku na dividendy. 

 V podobě obligací – obligační dividenda, objevuje se velmi zřídka. Dividenda je 

vyplacena v podobě obligace, díky níţ má akcionář právo na úrok z obligace 

a po skončení doby na splacení jistiny. 

 V podobě nehotovostního majetku společností – majetková dividenda. Výplata 

dividend je realizována pomocí naturálií
38

. 

ad 3) Dividendy podle intervalu jejich vyplácení 

Interval vyplácení dividend se v různých zemích odlišuje. Například pro Českou 

republiku je typické roční vyplácení, v Německu a Velké Británii pololetní vyplácení 

a pro USA je nejčastější čtvrtletní vyplácení dividend
39

.  

ad 4) Dividendy podle pravidelnosti vyplácení 

 Řádná dividenda – je vyplácena v běţných termínech a v běţné výši. 

 Mimořádná dividenda – je vyplácena v mimořádných termínech nebo výši. 

 Likvidační dividenda
40

.  

                                                           
37

 GAZDA, J. a J. Čábelka. Dividendová politika v České republice. 2002.  

38
 tamtéţ. 

39
 RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. 

40
 tamtéţ. 
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2 PŘEDMĚT DANĚ Z PŘÍJMŮ Z KAPITÁLOVÉHO 

MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE 

Předmětem daně z příjmů z kapitálového majetku jsou příjmy, které jsou výsledkem 

drţby finančního majetku, např. peněz, obchodních podílů, cenných papírů (dále jen 

CP), vkladů, pohledávek z půjček atd. Zdanění kapitálových příjmů se týká spíše plátců, 

poplatník se s tímto setká pouze zřídka, a to především v případě úroků 

z podnikatelského účtu a úroků z poskytnutých půjček. 

Za příjmy z kapitálového majetku se pro účely daně z příjmů fyzických osob pokládají 

níţe uvedené druhy příjmů (dle ZDP ve znění platném do konce roku 2013). Musí 

ovšem splňovat předpoklad, ţe se nejedná o příjmy ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 

ZDP, ani o příjmy z podílu společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na zisku (zdaňují 

se jako příjmy z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP)
41

. 

A) Podíly na zisku: 

 z majetkového podílu na a. s. (dividendy), s. r. o. nebo k. s. plynoucí 

komanditistům, 

 z členství v druţstvu, 

 tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepouţijí k doplnění 

vkladu sníţeného o podíly na ztrátách do původní výše
42

. 

B) Příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy (tzv. „mimo 

stojící společník“), dosaţené na základě: 

 smlouvy o převodu zisku, nebo 

 ovládací smlouvy
43

. 

                                                           
41

 DĚRGEL, M. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP. Daně a právo v praxi. 2012. 

42
 tamtéţ. 

43
 tamtéţ. 
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C) Úroky 

 a jiné výnosy z drţby CP, s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle 

emisních podmínek nabývat jen fyzické osoby (výjimka zrušena k 1. 1. 

2014), 

 výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních kníţkách, 

 z peněţních prostředků na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných 

výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, pokud 

není zaměstnavatel oprávněn k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od 

zaměstnanců zvláštním právním předpisem (výjimka zrušena k 1. 1. 2014), 

 z vkladů na běţných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny 

k podnikání
44

. 

D) Úrokový výnos státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek 

nabývat pouze fyzické osoby. Platí to i v případě odkupu tohoto státního 

dluhopisu nebo při jeho splatnosti (zrušeno k 1. 1. 2014). 

E) Výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených (CP potvrzující 

přijetí vkladu peněţním ústavem např. vkladové či depozitní certifikáty, výherní 

nebo vánoční listy atd.). 

F) Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a dávky doplňkového 

penzijního spoření. 

G) Plnění ze soukromého ţivotního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
45

. 

H) Úroky: 

 a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, 

                                                           
44

 DĚRGEL, M. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP. Daně a právo v praxi. 2012. 

45
 tamtéţ. 
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 z prodlení, poplatek z prodlení, 

 z práva na dorovnání (ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a druţstev, ve znění pozdějších předpisů), 

 z vkladů na běţných účtech vyjma poplatníky s daní stanovenou paušálně 

dle § 7a ZDP, 

 z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních 

společností
46

. 

I) Úrokové a jiné výnosy z drţby směnek (diskont z částky směnky, úrok ze 

směnečné sumy): 

 vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, 

 ostatní
47

. 

J) Rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu 

nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kurzem při jejich vydání; 

v případě předčasného zpětného nákupu se pouţije místo jmenovité hodnoty 

cena zpětného nákupu, s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle 

emisních podmínek nabývat jen fyzické osoby
48

. 

K) Příjmy z prodeje předkupního práva na CP (zrušeno k 1. 1. 2014)
49

. 

L) Příspěvek fyzickým osobám dle zákona upravujícího stavební spoření a státní 

podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl 

poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010 (zrušeno k 1. 1. 2014)
50

. 

                                                           
46

 DĚRGEL, M. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP. Daně a právo v praxi. 2012. 

47
 tamtéţ. 

48
 tamtéţ. 

49
 tamtéţ. 

50
 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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K 1. 1. 2014 byl zaveden nový příjem spadající pod příjmy z kapitálového majetku dle 

§ 8 ZDP, a to plnění ze svěřeneckého fondu po zdanění. 

Ne všechny příjmy z kapitálového majetku jsou ale zdaněny. Existují také kapitálové 

příjmy, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny dle § 4 ZDP. 

 

Osvobozené příjmy z kapitálového majetku 

 

Osvobozené příjmy z kapitálového majetku lze najít v § 4 odst. 1 písm. g), l), v), y), 

zh) a zm) ZDP. 

A) Úroky ze státních dluhopisů, které byly vydány v souvislosti s rehabilitačním 

řízením o nápravách křivd
51

. 

B) Příjem z pojištění: 

 penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze 

z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ doţití s výplatou 

důchodu (není vymezena doba jejich pobírání), 

 invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu 

určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi 

dle zákona upravujícího doplňkové penzijním spoření, 

 plnění z pojištění osob pro případ doţití, pro případ smrti nebo doţití, 

z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je 

vymezeno období jejich pobírání, s výjimkou jednorázového plnění, 

odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro 

případ doţití, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
52

. 

                                                           
51

 DĚRGEL, M. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP. Daně a právo v praxi. 2012. 

52
 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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C) Úrokové příjmy daňových nerezidentů Česka, které jim plynou z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v Česku nebo Českou 

republikou
53

. 

D) Příjmy 

 z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, 

 z úroků z přeplatků zaviněných orgánem správy sociálního zabezpečení 

(zrušeno k 1. 1. 2014) a 

 z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila 

po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného (zrušeno 

k 1. 1. 2014)
54

. 

E) Příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílů, fúzi 

společností nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok podle 

zákona o přeměnách (zrušeno k 1. 1. 2014), pokud se vztahuje k: 

 akciím, u nichţ doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny 

podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. 

Osvobození se netýká akcií, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 

majetku, a to po dobu 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti (§ 7), (zrušeno k 1. 1. 2014), 

 podílu na obchodní společnosti, u něhoţ doba mezi nabytím a rozhodným 

dnem přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti 

přesáhla dobu 5 let. Osvobození nezahrnuje podíly, které jsou nebo byly 

zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), (zrušeno 

k 1. 1. 2014)
55

. 

                                                           
53

 DĚRGEL, M. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP. Daně a právo v praxi. 2012. 
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F) Výnosy z prostředků rezerv uloţených na zvláštním vázaném účtu v bance podle 

zvláštního právního předpisu, pokud se stanou příjmem zvláštního vázaného 

účtu podle zvláštního právního předpisu (zrušeno k 1. 1. 2014). 

 Osvobození se nevztahuje na úrokové příjmy ze státních dluhopisů, které 

poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu, které podléhají 

sráţkové dani. Avšak podle § 36 odst. 6 ZDP se tato sraţená daň započte do 

celkové daňové povinnosti poplatníka a moţný přeplatek na dani mu bude 

vrácen
56

. 
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2.1 Způsob zdanění kapitálových příjmů v České republice 

V České republice existují dva způsoby zdanění příjmů z kapitálového majetku. Část 

příjmů je zdaněna v rámci dílčího základu daně dle § 8 ZDP a druhá část podléhá 

sráţkové dani dle § 36 ZDP
57

. 

2.1.1 Zdanění v rámci dílčího základu daně dle § 8 ZDP 

Kapitálové příjmy, které spadají pod § 8 ZDP, patří do přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. U těchto příjmů většinou nelze uplatnit ţádné související daňové 

výdaje
58

. Výjimkami jsou prodej předkupního práva na CP, dávky penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření a penzijního 

pojištění, plnění ze soukromého ţivotního pojištění nebo z jiného příjmu z pojištění 

osob
59

. 

Nejdříve je třeba posoudit, zda je příjem předmětem daně. Dále pak, zda není tento 

příjem od daně osvobozen dle § 4 ZDP. Pokud je příjem předmětem daně a není od 

daně osvobozen, pak je nutno posoudit, zda příjmy plynou ze zdrojů v České republice 

nebo ze zdrojů v zahraničí
60

. 

Příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice 

Do příjmů, které plynou ze zdrojů v České republice, a jsou zdaňovány dle § 8 ZDP, 

spadá jen velmi málo příjmů. Jedná se o příjmy uvedené v § 8 odst. 1 písm. g), tedy o: 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček,  

 úroky z prodlení, poplatek z prodlení,  

 úroky z práva na dorovnání,  

 z vkladů na běţných účtech mimo poplatníky s daní stanovenou paušálně dle 

§ 7a ZDP,  
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 úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních 

společností. 

Tyto příjmy nesníţené o výdaje jsou dílčím základem daně
61

.  

Stejně tak se postupuje v případě úrokových příjmů z dluhopisů, které byly vydány 

v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou, a tyto 

příjmy pak plynou daňovým rezidentům České republiky a v případě úrokových 

a jiných výnosů z drţby směnek (vyjma úroky a jiné výnosy ze směnky, která byla 

vystavena bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele)
62

. 

Dále jsou to příjmy uvedené v § 8 odst. 2 písm. b), a to příjmy z prodeje předkupního 

práva na CP. Základem daně jsou příjmy, které jsou sníţeny o pořizovací cenu 

předkupního práva. Pokud výdaje převyšují příjem, k rozdílu se nepřihlíţí
63

. 

Příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí 

Dle ZDP lze usoudit, ţe všechny příjmy, které jsou předmětem daně z kapitálových 

příjmů, a plynou poplatníkům ze zahraničních zdrojů, jsou zdaňovány v rámci dílčího 

základu daně podle § 8 ZDP
64

. 

Pokud dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového 

penzijního spoření a plnění ze soukromého ţivotního pojištění nebo jiný příjem 

z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, tedy 

příjmy, které jsou uvedeny § 8 odst. 1 písm. e)  ZDP a v § 8 odst. 1 písm. f) ZDP, 

plynou ze zahraničních zdrojů, jsou dílčím základem daně po sníţení o zaplacené 

příspěvky a pojistné
65

. 

Dílčí základ daně ostatních příjmů plynoucích ze zahraničních zdrojů představují příjmy 

dle § 8 odst. 1 písm. a) aţ d) a dle § 8 odst. 2 písm. a) a c) nesníţené o výdaje
66

. 
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Zdanění v rámci dílčího základu daně dle § 8 

Dílčí základ daně dle § 8 ZDP je vţdy nezáporný, to znamená, ţe nelze vykázat ztrátu. 

Součet dílčího základu daně dle § 8 a dílčích základů daně dle § 6, § 7, § 9 a § 10 ZDP 

představuje základ daně. Tento základ daně je sníţen o nezdanitelnou část základu daně 

a o odčitatelné poloţky od základu daně a je zaokrouhlen na celá sta Kč dolů
67

. Daň činí 

15 % z této částky
68

. 

Příjmy, které se zdaňují podle § 8 ZDP, se musí uvést do daňového přiznání (pouze 

řádek č. 38)
69

.  

2.1.2 Zdanění sráţkovou daní dle § 36 ZDP 

V České republice je zaveden komfortní reţim zdanění sráţkovou daní u zdroje příjmu, 

a to z toho důvodu, aby poplatníci daně z příjmů fyzických osob nemuseli všechny 

příjmy uvádět do daňového přiznání
70

. 

Sráţkovou daň odvádí plátce příjmů, poplatník pak tyto příjmy neuvádí do přiznání 

k dani fyzických osob dle § 38g odst. 3 ZDP. Dále poplatník neoznamuje tyto příjmy 

zaměstnavateli při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti dle § 38k 

odst. 5 písm. a) ZDP. Poplatníkovi je pak vyplacen čistý příjem. Sráţková daň je tedy 

konečný způsob zdanění
71

. 

Sráţkovou daní mohou být dle § 36 odst. 2 ZDP zdaněny pouze příjmy, které plynou ze 

zdrojů na území České republiky. Pokud je tato podmínka splněna, jedná se o většinu 

příjmů uvedených v § 8 ZDP. Výjimkou jsou příjmy uvedené v § 8 odst. 1 písm. g) 

ZDP a v § 8 odst. 2 písm. b) ZDP, které jsou zdaněny v rámci dílčího základu daně dle 

§ 8 ZDP
72

. Příjmy, které jsou uvedeny v § 8 odst. 1 písm. h), se zdaňují sráţkovou daní 
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v případě, ţe se jedná o úroky a jiné výnosy ze směnky vystavené bankou k zajištění 

pohledávky, která vznikla z vkladu věřitele
73

. 

Pokud daňovému rezidentovi plynou příjmy ze státních dluhopisů, které pořídil 

z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance dle zvláštního právního předpisu 

a vedených na samostatném účtu u České národní banky, zdaňují se sráţkovou daní dle 

§ 36. Podle § 36 odst. 6 ZDP se ale tato sraţená daň započte na celkovou daňovou 

povinnost
74

. 

Základem daně při zdaňování příjmů sráţkou jsou pouze příjmy, ty se zaokrouhlují na 

celé koruny dolů. Pouze základ daně u dividend se zaokrouhluje na celé haléře dolů. 

Sraţená daň, která se vztahuje k jednomu CP, se nezaokrouhluje, ale celková daň 

sraţená plátcem ze všech dividendových příjmů připadajících jednomu poplatníkovi 

z majetkové účasti v jedné společnosti, se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Zvláštní 

sazba daně, tedy sráţková daň činí 15 %
75

. 

Pokud příjmy uvedené v § 8 odst. 1 a 2 ZDP plynou do společného jmění manţelů ze 

zdroje, který patří do obchodního majetku jednoho z manţelů, zdaňují se tyto příjmy jen 

u tohoto manţela. Pokud tyto příjmy plynou do společného jmění manţelů ze zdroje, 

který není součástí obchodního majetku ani jednoho z manţelů, je zdaněn pouze 

u jednoho z nich. Podle zařazení kapitálových příjmů pak zdanění proběhne buď jako 

dílčí základ daně dle § 8 ZDP nebo sráţkou dle § 36 ZDP
76, 77

. 

Zdanění příjmů z kapitálového majetku plynoucího ze zdrojů v České republice 

jednoduše shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 1: Shrnutí reţimu zdanění příjmů z kapitálového majetku fyzických osob
78 

 Zkrácený popis příjmu Základ daně (minimálně nulový) Zdanění 

1 Podíly na zisku Příjem nesníţený o výdaje Sráţka 15 % 

2 Příjmy z vyrovnání Příjem nesníţený o výdaje Sráţka 15 % 

3 Úroky z CP* Příjem nesníţený o výdaje Sráţka 15 % 

4 Výnosy z vkladových listů Příjem nesníţený o výdaje Sráţka 15 % 

5 Penzijní připojištění 
Dávka sníţená o zaplacené 

příspěvky včetně státních 
Sráţka 15 % 

6 Ţivotní pojištění Plnění sníţené o zaplacené pojistné Sráţka 15 % 

7 Úroky** Příjem nesníţený o výdaje Do přiznání 

8A Směnky bank*** Příjem nesníţený o výdaje Sráţka 15 % 

8B Směnky ostatní Příjem nesníţený o výdaje Do přiznání 

9 Odkup dluhopisu 
Rozdíl mezi vyplacenou hodnotou a 

emisním kurzem 
Sráţka 15 % 

10 Prodej opce na CP 
Příjem sníţený o pořizovací cenu 

předkupního práva 
Do přiznání 

 

* „CP = cenné papíry, přičemž úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí 

poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucí českým 

daňovým rezidentům srážkové dani nepodléhají, ale poplatník je uvede do daňového 

přiznání, a to jako příjem nesnížený o výdaje
79

.“ 

** úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a poplatek z prodlení, 

úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běţných účtech, kromě úroků z vkladů 

na běţných účtech, které nejsou určeny k podnikání
80

. 

*** „Výnos z držby směny vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu 

věřitele
81

.“ 
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Schéma zdanění příjmů z kapitálového majetku fyzických osob v České republice lze 

vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 1: Schéma zdanění příjmů z kapitálového majetku fyzických osob v České republice
82

 

 

2.1.3 Způsob zdanění kapitálových příjmů v České republice od 1. 1. 2014 

V roce 2014 došlo v celku k rozsáhlým změnám ZDP. Tyto změny se v rámci zdanění 

kapitálových příjmů dotklo předmětu daně a příjmů osvobozených od daně
83

.  

Způsob zdanění byl ponechán. Neplatí pouze pro ty příjmy, které byly z předmětu daně 

vyloučeny. Nová poloţka, plnění ze svěřeneckého fondu po zdanění, se zdaňuje 

sráţkovou daní dle § 36 ZDP v případě, ţe plyne ze zdrojů na území České republiky, 

pokud plyne ze zahraničí, je zdaňována v rámci dílčího základu daně dle § 8 ZDP
84

. 
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3 ZDANĚNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ VYBRANÝCH 

STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE 

Předtím, neţ bude vysvětleno samotné zdaňování kapitálových příjmů jednotlivých 

států, je také nutno zmínit základní informace týkající se Evropské unie. 

Jak uţ bylo poznamenáno výše, Evropská unie je nadnárodní seskupení 28 evropských 

států, jejichţ území zaujímá velkou část evropského kontinentu. Jako poslední se 

1. července 2013 připojilo Chorvatsko. S počtem států se také zvýšil počet úředních řečí 

na 24
85

.  

Současná podoba Evropské unie je výsledkem postupného integračního procesu 

probíhajícího jiţ od konce 2. světové války. Záměr zaloţit určité evropské společenství 

vycházela z jednoduché myšlenky, pokud mezi sebou bude většina států Evropy 

obchodovat a tudíţ na sobě tyto státy budou hospodářsky a ekonomicky závislé, je 

mnohem méně pravděpodobné, ţe by chtěla některá členská země vyvolat válečný 

konflikt
86

.  

Prvotním impulsem pro evropskou spolupráci byl tzv. Schumanův plán, který představil 

francouzský ministr zahraničí Robert Schuman 9. května 1950. Na jeho základě se 

spojilo šest států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí) a bylo 

zřízeno Evropské společenství uhlí a oceli. Smlouva byla podepsána 18. dubna 1951 

v Paříţi. Toto sjednocení slavilo úspěch. Díky tomu se spolupráce zemí rozšířila a 

25. března 1957 bylo na základě tzv. Římské smlouvy zaloţeno Evropské hospodářské 

společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. 1. července 1967 dalo 

spojení těchto tří společenství vzniknout Evropskému společenství. Od té doby mělo 

Evropské společenství jednotnou komisi a jednotnou radu. Významnou změnu přinesla 

tzv. Maastrichtská smlouva, díky které se zrodila Evropská unie v nynější podobě. 

Platnost tato smlouva nabývala 1. ledna 1993. Dále přistoupily další státy, ustanovila se 

Schengenská dohoda a vznikla jednotná měna Euro
87,

 
88

.  
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1. května 2004 se stala členem Evropské unie i Česká republika. Od roku 2008 se 

Evropská unie potýkala s velkou finanční krizí. Ovšem uvádí se, ţe tato krize vedla 

k uţší spolupráci členských států
89

. 

Právní úprava Evropské unie v oblasti kapitálových příjmů  

Jak uţ bylo zmíněno, Evropská unie původně počítala s harmonizací přímých i 

nepřímých daní. U nepřímých daní se to povedlo, naproti tomu u přímých daní se 

v podstatě o harmonizaci ve větším rozsahu mluvit nedá. Nejdříve se zdálo, ţe 

harmonizace přímých daní bude dokonce méně komplikovaná neţ harmonizace daní 

nepřímých, vzhledem k tomu, ţe v téměř všech členských státech Evropské unie jsou 

odděleny daně z osobních příjmů (daň z příjmů fyzických osob) a daně z příjmů 

korporací (daň z příjmů právnických osob). Proběhlo několik pokusů jak přímé daně 

zharmonizovat, ale většina z nich byla neúspěšná. Je to dáno tím, ţe členské země 

nejsou ochotny akceptovat tento zásah do jejich zvyklostí. Harmonizace se tím pádem 

stává mezinárodním politickým problémem
90,

 
91

. 

Z tohoto důvodu existuje mnohem méně právních předpisů, které upravují daně přímé 

oproti daním nepřímým. Tyto právní předpisy se zabývají i problematikou kapitálových 

příjmů a tedy i dividend, ale především v oblasti daní z příjmů právnických osob. Jedná 

se o směrnici o zdaňování úroků a licenčních poplatků (směrnice 2003/49/ES, 

The Interest and Royalties Directive)
92

. Další směrnicí je společný systém zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států (směrnice 2011/96/EU, 

The Parent-Subsidiary Directive)
93

. 

V oblasti kapitálových příjmů fyzických osob existuje pouze jeden právní předpis. Jde 

o směrnici 2003/48/ES, The Savings Directive, tedy o směrnici o zdanění příjmů z úspor 

ve formě plateb úrokového charakteru
94

. Tato směrnice umoţňuje účinné zdanění 

úrokových příjmů vyplacených v jednom členském státě fyzickým osobám s bydlištěm 
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v jiném členském státě v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu. 

Účinné zdanění těchto výplat v členském státě, ve kterém má daná fyzická osoba 

bydliště, je zajištěno díky automatické výměně informací mezi členskými státy
95

. 

Problematika zdanění dividend fyzických osob tedy není upravena směrnicemi 

Evropské unie. Avšak v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie existují čtyři 

základní svobody
96

: 

 volný pohyb zboţí, 

 volný pohyb osob (zahrnuje volný pohyb pracovníků a svobodu usazování), 

 volný pohyb sluţeb, 

 volný pohyb kapitálu
97

.  

Ke kapitálovému majetku, potaţmo k dividendám, se vztahuje čtvrtá svoboda, a to 

volný pohyb kapitálu. Tato svoboda je velmi důleţitá a je předpokladem pro fungování 

ostatních tří svobod. Dělí na dvě části, a to na volný pohyb plateb a na volný pohyb 

kapitálu
98

. Ze všech svobod, trvalo zakotvení této svobody nejdéle. Obecně lze uvést, ţe 

se jedná o zákaz omezení přechodu hodnot mezi členskými státy. Hodnota kapitálu je 

ale odlišná od hodnoty zboţí a sluţeb. Hodnota kapitálu má podobu peněţních 

prostředků, CP, nebo majetkových práv
99

. 

Ke kapitálovému majetku se také určitým způsobem vztahuje judikatura soudního dvora 

Evropské unie. Obecně pojem judikatura znamená rozhodovací činnost soudu. Jejím 

výsledkem je soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí jsou individuální akty, díky kterým 

je právo aplikováno na konkrétní případ, to znamená, ţe souvisejí pouze se subjekty, 

kterým jsou určeny
100

.  
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Judikatura Soudního dvora Evropské unie je v zásadě povaţována za směrodatnou a 

měla by být obecně respektována. Např. pokud národní soud při výkonu práva 

nerespektuje někdejší judikaturu Evropského soudního dvora, porušuje toto právo 

z toho důvodu, ţe ho neaplikuje správně. Judikatura by měla zajišťovat jednotný výklad 

práva Evropské unie, tudíţ i jeho shodné uplatňování v jednotlivých členských státech. 

Lze usuzovat, ţe vzhledem k tomu, ţe Evropský soudní dvůr prostřednictvím svých 

rozhodnutí specifikuje obsah předpisu, jeho výklad by měl být povaţován za závazný, 

protoţe je v podstatě součástí vykládaného předpisu
101

. 
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3.1 Německo 

Základní informace o Německu jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Základní informace o Německu z roku 2012
102

 

 

Příjmy z kapitálového majetku fyzických osob jsou upraveny v německém zákoně 

o daních z příjmů (Einkommensteuergesetz). 

Kapitálový majetek je v německém zákoně o daních z příjmů upraven v § 20. Mezi 

příjmy, které jsou předmětem daně, patří: 

a) dividendy a ostatní podíly na zisku právnických osob, podíl na likvidačním 

zůstatku, 

b) příjmy tichého společníka z účasti na podnikání, 

c) plnění ze soukromého ţivotního pojištění, 

d) diskont z částky směnky, 

e) příjmy z prodeje předkupního práva na CP a majetkových práv, 

f) úroky z hypoték
103

. 
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Osvobozené příjmy z kapitálového majetku 

Přesto, ţe v Německu je výčet osvobozených příjmů velmi dlouhý, příjmy 

z kapitálového majetku jsou v Německu osvobozeny částečně, a to 40 % z částky 

kapitálových příjmů. Především se jedná o příjmy plynoucí z prodeje majetkových 

práv
104

. 

Způsob zdanění kapitálového majetku  

Kapitálový majetek v Německu je daněn sráţkovou daní. Sráţková daň je upravena 

v §43 německého zákona o daních z příjmů. Na rozdíl od České republiky se jedná jak 

o příjmy plynoucí z území Německa, tak i o některé příjmy plynoucí ze zahraničí. 

Příjmy se ovšem daní jen pokud jejich hodnota převyšuje částku 801 €. To platí 

u svobodných poplatníků daně a u manţelů, kteří své příjmy daní odděleně. Dále mají 

v Německu poplatníci, kteří jsou manţeli, moţnost, zdaňovat své příjmy společně. 

V tomto případě jsou jejich kapitálové příjmy zdaněny, pokud jejich hodnota převyšuje 

1 602 €, tedy dvojnásobek částky pro jednotlivce
105

. 

Existují dvě sazby daně pro kapitálový majetek, a to 25 % a 15 %. Sazba 25 % platí pro 

většinu kapitálových příjmů daněných sráţkou
106

. 
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3.2 Rakousko 

Základní informace o Rakousku jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 3: Základní informace o Rakousku z roku 2012
107

 

 

Příjmy z kapitálového majetku fyzických osob jsou upraveny v rakouském zákoně 

o daních z příjmů (Einkommensteuergesetz). 

Mezi příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů z kapitálového majetku, patří podle 

§ 27 rakouského zákona o daních z příjmů následující příjmy: 

a) dividendy a ostatní podíly na zisku právnických osob,  

b) úroky z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z dluhopisů, hypoték, z vkladů 

a zůstatků na bankovním účtu, 

c) diskont z částky směnky, 

d) příjmy tichého společníka z účasti na podnikání, 

e) příjmy z prodeje předkupního práva na CP (pouze část příjmů), 

f) plnění ze soukromého ţivotního pojištění
108

. 

Osvobození daně z příjmů z kapitálového majetku se vztahuje pouze na příjmy plynoucí 

z drţby zaměstnaneckých akcií
109

. 
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Zdanění kapitálového majetku v Rakousku 

Kapitálový majetek je daněn sráţkovou daní dle § 27a rakouského zákona o daních 

z příjmů. V případě zdanění sráţkovou daní nelze uplatnit výdaje. Tato daň je konečná 

a činí 25 % ze základu daně
110

.  

Na ţádost pak můţe být pouţita obecná daňová sazba (standardní varianta zdanění). 

Tuto sazbu je však nutno uplatnit na veškeré příjmy podléhající zvláštní sazbě daně 

z příjmů
111

.  

Obecné sazby daně z příjmů v Rakousku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 4: Sazby daně z příjmů v Rakousku
112

 

Příjem (€) Daň 

do 11 000 0 % 

11 001 – 25 000 36, 5 % 

25 001 – 60 000 43, 214 % 

nad 60 000 50 % 
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3.3 Slovensko 

Základní informace o Slovensku jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 5: Základní informace o Slovensku z roku 2012
113

 

 

Příjmy z kapitálového majetku na Slovensku jsou upraveny v zákoně č. 595/2003 Z.z., 

(Zákon o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov). 

Dle § 3 odst. 2 písm. c) slovenského ZDP není předmětem daně: 

Podíl na zisku vyplácený po zdanění obchodní společností nebo druţstvem, vyrovnávací 

podíl, podíl na likvidačním zůstatku obchodní společnosti nebo druţstva a podíl na 

výsledku podnikání, který je vyplacen po zdanění tichému společníkovi
114

. 

Jiţ podle tohoto předpisu je zřejmé, ţe dividendy na Slovensku nejsou předmětem daně. 

Zdaňování kapitálového majetku je upraveno v § 7 slovenského ZDP. Předmětem daně 

z příjmů z kapitálového majetku na Slovensku jsou: 

a) úroky jiné výnosy z drţby CP, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních 

kníţkách, 

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

c) výnosy z dluhopisů a pokladničních poukázek, 

d) úrokové a jiné příjmy z drţby směnek (vyjma příjmy z jejich prodeje), 
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e) dávky z doplňkového důchodového spoření a ze starobního důchodového 

spoření, 

f) plnění z pojištění pro případ doţití určitého věku, 

g) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou CP a emisním kurzem při jejich 

vydání, 

h) příjmy z podílových listů plynoucí z jejich vyplacení
115

. 

Výčet příjmů, které jsou na Slovensku osvobozeny od daně, je dlouhý, ale nedotýká se 

příjmů z kapitálového majetku
116

. 

Příjmy na Slovensku se daní stejně jako v České republice buď jako dílčí základ daně 

nebo sráţkovou daní
117

. 

Příjmy plynoucí do dílčího základu daně 

Pokud příjmy, které jsou uvedeny pod písmeny a), e), f), g) a h) plynou ze zahraničních 

zdrojů, zahrnují se do dílčího základu daně. Stejně tak jsou v dílčím základu daně 

zahrnuty příjmy uvedené pod písmeny b), c) a d), které nejsou sníţené o výdaje
118

.  

Tabulka č. 6: Sazby daně z příjmů na Slovensku (dílčí základ daně)
119

 

Příjem  Daň  

do 176, 8-násobku sumy platného ţivotního minima 19 %  

nad 176, 8-násobek sumy platného ţivotního minima 25 % 
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Příjmy daněné sráţkovou daní 

Pokud se jedná o příjmy uvedené pod písmeny a), e), f) a g) plynoucí ze zdrojů ve 

Slovenské republice, jsou tyto příjmy zdaněny sráţkovou daní dle § 43 slovenského 

ZDP
120

. 

Pokud poplatník vyuţije moţnost odpočítat daň vybranou sráţkou jako zálohu na daň 

dle § 43 odst. 7, do dílčího základu daně se zahrnují příjmy uvedené v odst. 1 písm. e) 

a f) sníţené o zaplacené vklady nebo pojistné
121

. 

Základem daně je pouze příjem, u písmene e) a f) je ale základem daně plnění sníţené 

o zaplacené vklady nebo pojistné
122

. 

Sazba daně činí 19 % ze základu daně
123

. 
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3.4 Polsko 

Základní informace o Polsku jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 7: Základní informace o Polsku z roku 2012
124

 

 

Příjmy z kapitálového majetku v Polsku jsou upraveny v zákoně č. 263/2004 Sb. 

(Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Předmětem daně z příjmů z kapitálového majetku v Polsku jsou především následující 

příjmy: 

a) dividendy a ostatní podíly na zisku právnických osob, 

b) úroky z úvěrů, úroky z vkladů, 

c) diskont z částky směnky, 

d) příjmy z prodeje předkupního práva, 

e) příjmy plynoucí z účasti na kapitálových fondech, 

f) příjmy členů zaměstnaneckých penzijních fondů v důsledku převodu akcií, 

g) výnosy z prodeje finančních derivátů a uplatněná práva z nich vyplývající, 

h) majetková práva (především autorská práva a práva jim podobná)
125

. 

V Polsku jsou osvobozeny od daně například úroky z CP vydaných ministerstvem 

financí a dluhopisy vydané územními samosprávnými celky nebo úrok z prodlení
126

.  
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Stejně jako v České republice kapitálové příjmy plynou buď do základu daně z příjmů, 

nebo se zdaňují sráţkovou daní, která je konečná
127

. 

Příjmy plynoucí do dílčího základu daně 

Daň se vypočítá ze souhrnu dílčích základů daně. Od roku 2009 v Polsku platí dvě 

sazby daně, tj. 18 % a 32 %. Niţší zákonná sazba platí pro drtivou většinu daňových 

poplatníků, tedy pro ty, kdo v daném daňovém roce vydělal 85 528 PLN nebo méně
128

. 

Tabulka č. 8: Sazby daně z příjmů v Polsku
129 

Příjem (PLN) Daň (PLN) 

do 85 528 18 % mínus sleva na dani 556 zł 02 gr  

nad 85 528 14 839 zł 02 gr + 32 % ze základu přesahujícího 85 528 zł 

(Pozn.: zł = zlotý, gr = groš.) 

Manţelé, jejichţ majetek plyne do společného jmění manţelů, mohou přiznání k dani 

podat společně. Ovšem za předpokladu, ţe jejich manţelství trvalo po celou dobu 

zdaňovacího období
130

.  

Příjmy daněné sráţkovou daní 

Pod příjmy zdaňované sráţkovou daní spadají především dividendy a ostatní podíly na 

zisku právnických osob, úroky z úvěrů a z vkladů (vyjma příjmy, které jsou předmětem 

podnikatelské činnosti), diskont z částky směnky a příjmy plynoucí z účasti na 

kapitálových fondech
131

. 

Tyto příjmy podléhají konečné sráţkové dani ve výši 19 %
132

. 
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3.5 Velká Británie 

Základní informace o Velké Británii jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 9: Základní informace o Velké Británii z roku 2012
133

 

 

Ve Velké Británii existuje velké mnoţství předpisů upravujících daně z příjmů. 

K tématu této práce se nejvíce vztahuje daň z úspor a investicí (Tax on savings and 

investments). Tato daň se vztahuje k dividendám a k úrokům
134

. 

Daň z příjmů z dividend 

Dividendy jsou ve Velké Británii daněny progresivní sazbou daně. Avšak tato obecná 

sazba daně je sníţena o slevu na dani (Tax credit)
135

. Tyto sazby jsou shrnuty 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 10: Sazby daně z příjmů z dividend ve Velké Británii
136

 

Příjem (£) Daň Skutečná daň po slevě  

do 32 010 10 % 0 % 

32 011 – 150 000 32, 5 % 25 % 

nad 150 000 37, 5 % 31, 1 % 
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Další příjmy z úspor a investic 

Jedná se především o úroky z dluhopisů, ze stavebního spoření. Dále jsou to příjmy 

z eskontovaných CP nebo plnění z ţivotního pojištění
137

. 

Tabulka č. 11: Sazby daně z příjmů z úspor ve Velké Británii
138

 

Příjem (£) Daň 

do 2 560 10 % 

2 560 – 32 010 20 % 

32 010 – 150 000 

Nad 150 000 

40 % 

45 % 

 

Osvobození od daně 

Osvobození od daně funguje ve Velké Británii zcela odlišně od osvobození od daně 

v České republice. Osvobození je podmíněno věkem a výší příjmů poplatníka ve 

zdaňovacím období. Zvláštní reţim platí i pro nevidomé. Tyto osvobození ovšem platí 

pouze pro dílčí základ daně u příjmů z výdělečné činnosti. S příjmy z úspor a investic 

souvisí například osvobození od daně z příjmů z osobních spořicích účtů, národní 

spořící certifikáty a prémiové dluhopisy a dividendy z kmenových akcií drţených ve 

Venture Capital Trust, coţ je program, který umoţňuje rozloţit investiční riziko do 

mnoţství společností
139

. 
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3.6 Itálie 

Základní informace o Itálii jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 12: Základní informace o Itálii z roku 2012
140

 

 

Příjmy z kapitálového majetku v Itálii jsou upraveny v zákoně č. 917 (Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi). 

Zdaňování kapitálového majetku je upraveno v § 44 - 48 italského ZDP. Předmětem 

daně z příjmů z kapitálového majetku v Itálii jsou: 

a) dividendy a ostatní podíly na zisku právnických osob, 

b) úroky z úvěrů, vkladů a běţných účtů, 

c) úroky a jiné výnosy z dluhopisů a obdobných CP,  

d) výnosy z převodů a dohod o zpětném odkupu cenných papírů a měn, 

e) zisky plynoucí z účasti ve sdruţeních, 

f) věčné renty
141

. 

Od roku 2012 jsou veškeré příjmy, které patří do kategorie kapitálového majetku, 

předmětem konečné sráţkové daně. Sazby daně se u jednotlivých poloţek kapitálového 

majetku různí. Většinou se ale jedná o sazbu 20 %
142

.  
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Výjimkou jsou například úroky ze státních dluhopisů, které jsou zdaněny sazbou 

12, 5 %. Od roku 2009 je zdaňováno pouze 49, 72 % z dividendových příjmů 

plynoucích z kvalifikovaných podílů (kvalifikovaným podílem je myšlen soubor akcií 

nebo jiných podílových CP, se kterými je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, 

avšak pouze pokud drţí aspoň 2 % hlasovacích práv nebo 5 % podíl na kapitálu 

společností kótovaných na burze, u ostatních společností se jedná o podíl 20 % z 

hlasovacích práv a 25 % z kapitálu). Tato část je pak zdaněna sazbou 20 %. 

Dividendové příjmy plynoucí z nekvalifikovaných podílů a z dluhopisů jsou zdaňovány 

sazbou 20 %
143, 144

. 

Sazby daně jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 13: Sazby daně z příjmů z kapitálových příjmů v Itálii
145

 

Druh příjmu Daň 

Základní sazba 20 % 

Dividendy 

nekvalifikovaný podíl 

kvalifikovaný podíl 

 

20 % 

20 % (z hodnoty 49, 72 % z celku) 

Úroky 

ze státních dluhopisů 

20 % 

12, 5 % 
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3.7 Belgie 

Základní informace o Belgii jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 14: Základní informace o Belgii z roku 2012
146

 

 

Kapitálový majetek je v Belgii součástí daně z příjmů fyzických osob. Předmětem daně 

z příjmů z kapitálového majetku v Belgii jsou
147

: 

a) dividendy, 

b) podíl na likvidačním zůstatku, 

c) výnosy z běţných spořicích vkladů, 

d) úroky ze státních dluhopisů, 

e) autorské honoráře, autorské právo,  

f) dočasné i doţivotní renty
148

. 

Problematika zdanění kapitálového majetku je v Belgii velmi sloţitá
149

. Proto je níţe 

uvedeno pouze zevrubné shrnutí informací týkajících se této oblasti. 
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147
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V Belgii je většina příjmů z kapitálového majetku daněna sráţkovou daní, která je 

konečná. Pro kapitálový majetek existuje několik sazeb daně. Především se jedná o 

základní sazbu 25 %
150

. 

Výjimku tvoří čtyři druhy kapitálových příjmů. Jde o likvidační přebytky, dividendy 

z rezidenčních nemovitostí investičních společností, výnosy z běţných spořicích vkladů 

a výnosy z určitých státních dluhopisů. U těchto příjmů se sazba daně velmi různí na 

základě mnoha kritérií. Jedná se o sazby 10 %, 15 % nebo o základní sazbu 25 %. Tyto 

sazby daně jsou uvedeny v následující tabulce
151

. 

Tabulka č. 15: Sazby daně z příjmů z kapitálového majetku v Belgii
152

 

Druh kapitálového příjmu  Daň  

Kapitálové příjmy 25 % (základní sazba) 

Vybrané kapitálové příjmy 10 %, 15 % nebo 25 % 

 

Výnosy z běţných spořicích vkladů jsou do částky 1880 € osvobozeny od daně
153

. 
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3.8 Švédsko 

Základní informace o Švédsku jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 16: Základní informace o Švédsku z roku 2012
154

 

 

Kapitálový majetek a dividendy jsou ve Švédsku upraveny zvlášť. Problematika 

zdaňování kapitálových příjmů a dividend je opět, stejně jako v Belgii velmi sloţitá, 

proto jsou níţe uvedeny pouze základní informace související s touto oblastí
155

.  

Daň z příjmů z dividend 

Sazba daně z dividend činí 30 %
156

. V případě, ţe se jedná o švédský subjekt, je moţno 

upustit od zdaňování příjmů z dividend. K tomuto je ovšem třeba souhlasu 25 % 

akcionářů
157

. Avšak téma nezdaňování dividend je velmi komplikované, proto je tato 

moţnost pouze nastíněna. 

Daň z kapitálových zisků 

Do kapitálového majetku spadají například úroky, renty a autorská práva. Sazba daně 

pro kapitálové zisky činí od roku 2007 30 %
158

. Neexistují ţádné nezdanitelné částky, 

nebo kapitálové ztráty, které by mohly být odpočitatelné z kapitálových zisků
159

. 
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3.9 Shrnutí 

V této části bakalářské práce byl popsán způsob zdaňování příjmů z kapitálového 

majetku fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie.  

Ze zjištěných poznatků vyplývá, ţe sousední státy České republiky mají také nejvíce 

podobný způsob zdanění kapitálových příjmů. Ovšem pouze na Slovensku a v Polsku 

stejně jako v České republice plynou příjmy z kapitálového majetku buď do dílčího 

základu daně, nebo jsou zdaněny konečnou sráţkovou daní. V Německu a Rakousku 

jsou kapitálové příjmy daněny pouze sráţkovou daní. 

Velmi podobné jsou také způsoby zdanění v Belgii a Itálii, zde jsou příjmy 

z kapitálového majetku daněny pouze sráţkovou daní. 

Odlišné jsou naopak způsoby zdanění kapitálového majetku v severních zemích, a to 

ve Velké Británii a ve Švédsku. Postup zdanění kapitálových příjmů je velmi sloţitý 

a oproti ostatním porovnávaným zemím je velmi rozdílný. 

Dividendy jsou pak zdaňovány téměř ve všech porovnávaných státech, výjimkou je 

pouze Slovensko. Příjmy, které jsou předmětem daně, se v jednotlivých zemích vcelku 

hodně liší. Příjmy, které jsou shodné se základními příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů z kapitálového majetku fyzických osob v České republice, jsou shrnuty 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 17: Porovnání příjmů, které jsou předmětem daně v České republice
160

 

 Něm. Rak. Sl. Pol. VB It. Bel. Šv. 

Dividendy         

Úroky 

z úvěrů, 

půjček 

        

Úroky z 

vkladů 
        

Úroky 

z dluhopisů 
        

Diskont 

směnky 
        

Předkupní 

právo CP 
        

Plnění ze 

ţiv. poj. 
        

Dávky 

z důch. 

poj. 

        

Podíl 

tichého 

společníka 

        

 

Vzhledem k tomu, ţe nejčastěji zdaňovaným kapitálovým příjmem jsou dividendy, 

v následujícím grafu (viz graf č. 1) jsou shrnuty sazby daně z dividend v jednotlivých 

vybraných státech. 

 

 

                                                           
160

 Vlastní zpracování. 
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Graf č. 1: Sazby daně z dividendových příjmů v jednotlivých státech
161

 

 

Z uvedeného grafu lze usoudit, ţe nejvyšší sazbou jsou zdaňovány dividendy ve Velké 

Británii a ve Švédsku, coţ potvrzuje poznatek, ţe Švédsko patří mezi země s nejvyšším 

zdaněním. Naopak nejniţší sazbou daně z dividendových příjmů (kdyţ je opominuto 

Slovensko, kde dividendy nejsou předmětem daně) se pyšní Česká republika. Průměrně 

jsou ale dividendy ve vybraných státech zdaňovány sazbou okolo 20 %. 

Je ovšem nutno vzít v potaz skutečnost, ţe sazby daně z příjmů z kapitálového majetku 

jednotlivých členských států jsou limitovány mezinárodními smlouvami o zamezení 

dvojího zdanění. Tento fakt potvrzuje například článek č. 10 ústavy České republiky, 

který stanovuje, ţe pokud mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví 

něco jiného neţ ústava, platí to, co určí mezinárodní smlouva o zamezení dvojího 

zdanění
162

. 
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 Vlastní zpracování.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsou zjištěné informace a skutečnosti týkající se především dividend 

a úroků aplikovány na modelovém příkladu. Tyto druhy kapitálových příjmů jsou 

stanoveny z toho důvodu, ţe jsou zdaňovány téměř ve všech vybraných státech. Pro 

tento příklad budou vybrány fyzické osoby z kaţdého porovnávaného státu a pro 

kaţdou z těchto osob bude tento příklad vyřešen. Pro příklad jsou vybráni pouze daňoví 

rezidenti daných států. Příklad je řešen dle legislativy platné v roce 2013. Kurzy jsou 

přepočítány denním kurzem ČNB k 6. 12. 2013. 

Tabulka č. 18: Přehled kurzů platných k 6. 12. 2013
163

 

Měna Mnoţství Kód Kurz 

Euro 1 EUR 27,490 

Zlotý 1 PLN 6,556 

Libra 1 GBP 32,889 

Švédská koruna 1 SEK 3,080 

 

4.1 Modelový příklad řešený pro Českou republiku 

Pan Karel Tomšů je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem České 

republiky. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území České republiky. Panu Karlovi je 

37 let, je ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně 

vysoké. Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají ve Zlíně. 

Pan Karel vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Nevykazuje ţádné příjmy 

ze závislé činnosti, z pronájmu, ani ostatní příjmy. 

Kromě příjmů, které mu plynou z podnikatelské činnosti ve výši 2 000 000 Kč, a s nimi 

také souvisejících výdajů ve výši 800 000 Kč, má pan Karel také několik druhů příjmů 

z kapitálového majetku, a to: 
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 Vlastní zpracování s vyuţitím webových stránek Cnb.cz 
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 podíl na základním kapitálu společnosti ABC, a. s. ve výši 15 % (1 500 000 Kč), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 5000 Kč, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 15 000 Kč, 

 úrok z půjčky ve výši 46 000 Kč. 

V této situaci následuje rozdělení příjmů podle způsobu zdaňování, a to na příjmy, které 

jsou zdaňovány v rámci dílčího základu daně dle § 8 ZDP a na příjmy zdaňované 

sráţkovou daní dle § 36 ZDP. 

Podíl na zisku podléhá sráţkové dani dle § 36 ZDP. Čistý příjem lze tedy vypočítat 

způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 19: Způsob výpočtu sráţkové daně v České republice
164

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 1 500 000 * 0,15 = 225 000 Kč 1 500 000 – 225 000 = 1 275 000 Kč 

 

Výše vypočtená daň, která činí 225 000 Kč, bude sraţena společnosti ABC, a. s. (tedy 

plátci) dle § 38d odst. 2 ZDP a pan Karel (tedy poplatník) obdrţí jiţ zdaněnou částku 

1 275 000 Kč na jeho bankovní účet. Tento příjem neuvádí v daňovém přiznání. 

Úroky z běţného podnikatelského účtu, úroky z dluhopisů i úroky z poskytnuté půjčky 

jsou pak na rozdíl od podílu na zisku zdaňovány v rámci dílčího základu daně dle 

§ 8 ZDP. 

Tabulka č. 20: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v České republice
165

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

§ 7 ZDP 2 000 000 Kč 800 000 Kč 1 200 000 Kč 

§ 8 ZDP 66 000 Kč - 66 000 Kč 

Celkem 2 066 000 Kč 800 000 Kč 1 266 000 Kč 

 

                                                           
164

 Vlastní zpracování. 

165 Vlastní zpracování. 
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Celkový základ daně pana Karla činí tedy 1 266 000 Kč. Ten je pak klasickým 

způsobem zdaněn. Nejprve je sníţen o nezdanitelné části daně a o odčitatelné poloţky 

od daně a tento sníţený základ daně je zaokrouhlen na celá sta Kč dolů. Následně je 

vypočítána daň, která bude opět sníţena běţným postupem o slevy na dani a daňové 

zvýhodnění, na které má pan Karel nárok (tedy sleva na poplatníka a daňové 

zvýhodnění na dvě vyţivované děti). 
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4.2 Modelový příklad řešený pro Německo 

Pan Henry Müller je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Německa. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Německa. Panu Henrymu je 37 let, je 

ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. 

Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají v Dráţďanech. 

Pan Henry vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které mu 

plynou z podnikatelské činnosti ve výši 72 754 €, a s nimi také souvisejících výdajů ve 

výši 29 101 €, má pan Henry také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti GER AG
166

 ve výši 15 % (54 565 €), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 1832 €, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 546 €, 

 úrok z půjčky ve výši 1 673 €. 

V Německu jsou z výše uvedených poloţek zdaňovány pouze podíly na zisku, a to 

sráţkovou daní dle § 43 německého ZDP. Čistý příjem lze tedy vypočítat způsobem 

uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 21: Způsob výpočtu sráţkové daně v Německu
167

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 54 565 * 0,25 = 13 641,25 € 54 565 – 13 641,25 = 40 923,75 € 

 

Výše vypočtená daň, která celkově činí 13 641,25 €, bude sraţena společnosti GER AG 

a pan Henry obdrţí jiţ zdaněnou částku 40 923,75 € na jeho bankovní účet.  

Úroky z běţného podnikatelského účtu, z dluhopisů a z půjčky v Německu nejsou 

zdaňovány, z toho důvodu se základ daně skládá pouze z příjmů z podnikání.  
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 Aktiengesellschaft – odpovídá české akciové společnosti. 

167
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Tabulka č. 22: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v Německu
168

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

Kapitálové příjmy 0 €  - 0 € 

Celkem 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

 

Celkový základ daně pana Henryho činí tedy 43 653 €. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů v Německu.  

  

                                                           
168

 Vlastní zpracování. 
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4.3 Modelový příklad řešený pro Rakousko 

Pan Richard Bäumer je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Rakouska. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Rakouska. Panu Richardovi je 37 let, 

je ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. 

Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají ve Vídni. 

Pan Richard vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které 

mu plynou z podnikatelské činnosti ve výši 72 754 €, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 29 101 €, má pan Richard také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, 

a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti OST AG
169

 ve výši 15 % (54 565 €), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 182 €, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 546 €, 

 úrok z půjčky ve výši 1 673 €. 

V Rakousku se veškerý kapitálový majetek zdaňuje sráţkovou daní, na ţádost můţe být 

pouţita obecná daňová sazba, této moţnosti ovšem pan Richard nevyuţije, protoţe by 

musel veškeré příjmy z kapitálového majetku zdanit jako základ daně. Vzhledem k výši 

těchto kapitálových příjmů by sazba daně činila 50% (sazba sráţkové daně činí 25%, je 

tedy poloviční). Tento způsob zdanění by byl značně nevýhodný. 

Čistý příjem lze tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 
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 Aktiengesellschaft – odpovídá české akciové společnosti. 
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Tabulka č. 23: Způsob výpočtu sráţkové daně v Rakousku
170

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 54 565 * 0,25 = 13 641,25 € 54 565 – 13 641,25 = 40 923,75 € 

Úroky z běţného 

podnikatelského 

účtu 

182 * 0,25 = 45,5 €  

 

18 – 45,5 = 136,5 € 

 

Úroky z 

dluhopisů 
546 * 0,25 = 136,5 € 546 – 136,5 = 409,5 € 

Úroky z půjčky 1 673 * 0,25 = 418,25 € 1 673 – 418,25 = 1254,75 € 

 

Výše vypočtená daň, která celkově činí 14 241,5 €, bude sraţena a pan Richard obdrţí 

jiţ zdaněnou částku 42 724,5 € na jeho bankovní účet.  

Tabulka č. 24: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v Rakousku
171

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

Kapitálové příjmy 0 € - 0 € 

Celkem 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

 

Celkový základ daně pana Richarda činí tedy 43 653 €. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů v Rakousku. Daň činí 43,214 %. 

  

                                                           
170

 Vlastní zpracování. 

171
 Vlastní zpracování. 
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4.4 Modelový příklad řešený pro Slovensko 

Pan Juraj Šafárik je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Slovenské republiky. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Slovenské republiky. Panu 

Jurajovi je 37 let, je ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou 

dostatečně vysoké. Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají v Košicích. 

Pan Juraj vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které mu 

plynou z podnikatelské činnosti ve výši 72 754 €, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 29 101 €, má pan Juraj také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti SK, a. s. ve výši 15 % (54 565 €), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 182 €, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 546 €, 

 úrok z půjčky ve výši 1 673 €. 

V této situaci následuje rozdělení příjmů podle způsobu zdaňování, a to na příjmy, které 

jsou zdaňovány v rámci dílčího základu daně dle § 7 slovenského ZDP a na příjmy 

zdaňované sráţkovou daní dle § 43 slovenského ZDP. 

Podíl na zisku na Slovensku dle §3 odst. 2 písm. c) slovenského ZDP není předmětem 

daně. 

Úroky z běţného podnikatelského účtu podléhají sráţkové dani dle § 43. Čistý příjem 

lze tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 25: Způsob výpočtu sráţkové daně na Slovensku
172

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Úroky z běţného 

podnikatelského 

účtu 

182 * 0,19 = 34,58 €  

 

182 – 34,58 = 147,42 € 

 

 

                                                           
172

 Vlastní zpracování. 
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Výše vypočtená daň, která celkově činí 34,58 €, bude sraţena a pan Juraj obdrţí jiţ 

zdaněnou částku 147,42 € na jeho bankovní účet.  

Úroky z dluhopisů a úroky z půjčky jsou pak zdaňovány v rámci dílčího základu daně 

dle § 7 slovenského ZDP. 

Tabulka č. 26: Přehled příjmů, výdajů a základů daně na Slovensku
173

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

Kapitálové příjmy 2 219 € - 2 219 € 

Celkem 74 973 € 29 101 € 45 872 € 

 

Celkový základ daně pana Juraje činí tedy 45 872 €. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů na Slovensku. Daň činí 25 %. 

  

                                                           
173

 Vlastní zpracování. 
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4.5 Modelový příklad řešený pro Polsko 

Pan Karol Nowak je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Polska. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Polska. Panu Karolovi je 37 let, je 

ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. 

Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají v Krakově. 

Pan Karol vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které mu 

plynou z podnikatelské činnosti ve výši 305 064 zł, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 122 026 zł, má pan Karol také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, 

a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti PL, S. A.
174

 ve výši 15 % (228 798 zł), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 763 zł, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 2 288 zł, 

 úrok z půjčky ve výši 7 016 zł. 

V této situaci následuje rozdělení příjmů podle způsobu zdaňování, a to na příjmy, které 

jsou zdaňovány v rámci dílčího základu daně a na příjmy zdaňované sráţkovou daní. 

Podíl na zisku a úroky z poskytnuté půjčky podléhají sráţkové dani. Čistý příjem lze 

tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 27: Způsob výpočtu sráţkové daně v Polsku
175

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 228 798 * 0,19 = 43 471,62 zł 228 798 – 43 471,62 = 185 326,38 zł 

Úroky z půjčky 7 016 * 0,19 = 1 333,04 zł 7 016 – 1333,04 = 5 682,96 zł 

 

Výše vypočtená daň, která celkově činí 44 804,66 zł, bude sraţena a pan Karol obdrţí 

jiţ zdaněnou částku 191 009,34 zł na jeho bankovní účet.  

                                                           
174

 Spółka Akcyjna – odpovídá české akciové společnosti. 

175
 Vlastní zpracování. 
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Úroky z běţného podnikatelského účtu a úroky z dluhopisů jsou pak zdaňovány v rámci 

dílčího základu daně. 

Tabulka č. 28: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v Polsku
176

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 305 064 zł  122 026 zł 183 038 zł 

Kapitálové příjmy 3 051 zł - 3 051 zł 

Celkem 308 115 zł 122 026 zł 186 089 zł 

 

Celkový základ daně pana Karola činí tedy 186 089 zł. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů v Polsku.  

  

                                                           
176

 Vlastní zpracování. 
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4.6 Modelový příklad řešený pro Velkou Británii 

Pan Jack Williams je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Velké Británie. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Velké Británie. Panu Jackovi je 

37 let, je ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně 

vysoké. Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají v Londýně. 

Kromě příjmů, které mu plynou z podnikatelské činnosti ve výši 60 811 £, a s nimi také 

souvisejících výdajů ve výši 24 324 £, má pan Jack také několik druhů příjmů 

z kapitálového majetku, a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti GB, Plc.
177

 ve výši 15 % (45 608 £), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 152 £, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 456 £, 

 úrok z půjčky ve výši 1399 £. 

Ve Velké Británii je systém zdaňování oproti ostatním porovnávaným státům vcelku 

odlišný.  

Dividendy, tedy podíl na zisku, se zdaňují progresivní sazbou daně, která v případě 

pana Jacka činí 32,5 %. Daň je tedy určena způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 29: Výpočet daně z příjmu dividend – obecná sazba
178

  

Druh 

příjmu 
% Daň Čistý příjem 

Podíl na 

zisku 
32,5 45 608 * 0,325 = 14 822,6 £ 45 608 – 14 822,6 = 30 785,4 £ 

 

V praxi je tato obecná sazba sníţena o slevu na dani, díky které pak sazba daně pro pana 

Jacka činí 25 %. Skutečná daň se tedy vypočítá způsobem uvedeným v následující 

tabulce. 

                                                           
177

 Public Limited Company – odpovídá akciové společnosti. 

178
 Vlastní zpracování. 
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Tabulka č. 30: Výpočet daně z příjmu dividend – sazba daně po slevě
179

 

Druh 

příjmu 
% Skutečná daň po slevě Čistý příjem 

Podíl na 

zisku 
25 45 608 * 0,25 = 11 402 £ 45 608 – 11 402 = 34 206 £ 

 

Ve Velké Británii se úroky z běţného podnikatelského účtu a z půjček se nezdaňují. 

Z úroků vybraných pro modelový příklad jsou daněny pouze úroky z dluhopisů. Ty se 

zdaňují způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 31: Výpočet daně z příjmu úroku dluhopisů
180

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Úrok z 

dluhopisů 
456 * 0,10 = 45,6 £ 456 – 45,6 = 410,4 £ 

 

Celkový základ daně je vypočítán v následující tabulce. 

Tabulka č. 32: Přehled příjmů, výdajů a základů daně ve Velké Británii
181

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 60 811 £ 24 324 £ 36 487 £ 

Kapitálové příjmy 0 £ 0 £ 0 £ 

Celkem 60 811 £ 24 324 £ 36 487 £ 

 

Celkový základ daně pana Jacka činí tedy 36 487 £ Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů ve Velké Británii. 

  

                                                           
179

 Vlastní zpracování. 

180
 Vlastní zpracování. 

181
 Vlastní zpracování. 
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4.7 Modelový příklad řešený pro Itálii 

Pan Antonio Bertucci je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Itálie. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Itálie. Panu Antoniovi je 37 let, je ţenatý, 

manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. Manţelé 

vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají ve Florencii. 

Pan Antonio vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které 

mu plynou z podnikatelské činnosti ve výši 72 754 €, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 29 101 €, má pan Richard také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, 

a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti IT, S. p. A.
182

 ve výši 15 % (54 565 €), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 182 €, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 546 €, 

 úrok z půjčky ve výši 1 673 €. 

V Itálii se veškerý kapitálový majetek zdaňuje sráţkovou daní, většina z příjmů sazbou 

20 %. Výjimkou jsou státní dluhopisy, které se v Itálii zdaňují sráţkovou daní ve výši 

12, 5 %. 

Čistý příjem lze tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 

  

                                                           
182

 Società per Azioni – odpovídá české akciové společnosti. 
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Tabulka č. 33: Způsob výpočtu sráţkové daně v Itálii
183

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 54 565 * 0,20 = 10 913 € 54 565 – 10 913 = 43 652 € 

Úroky z běţného 

podnikatelského 

účtu 

182 * 0,20 = 36,4 €  

 

182 – 36,4 = 145,6 € 

 

Úroky z 

dluhopisů 
546 * 0,125 = 68,25 € 546 – 68,25 = 477,75 € 

Úroky z půjčky 1 673 * 0,20 = 334,6 € 1 673 – 334,6 = 1338,4 € 

 

Výše vypočtená daň, která celkově činí 11 352,25 €, bude sraţena a pan Antonio obdrţí 

jiţ zdaněnou částku 45 613,75 € na jeho bankovní účet. 

Tabulka č. 34: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v Itálii
184

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

Kapitálové příjmy 0 € - 0 € 

Celkem 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

 

Celkový základ daně pana Antonia činí tedy 43 653 €. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů v Itálii.  

  

                                                           
183

 Vlastní zpracování. 

184
 Vlastní zpracování. 
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4.8 Modelový příklad řešený pro Belgii 

Pan Thomas Peeters je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Belgie. Jeho příjmy mají zdroj na území Belgie. Panu Thomasovi je 37 let, je ţenatý, 

manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. Manţelé 

vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají v Bruselu. 

Pan Thomas vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které 

mu plynou z podnikatelské činnosti ve výši 72 754 €, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 29 101 €, má pan Thomas také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, 

a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti BEL, N. V.
185

 ve výši 15 % (54 565 €), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 182 €, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 546 €, 

 úrok z půjčky ve výši 1 673 €. 

V Belgii se druhy kapitálových příjmů vybrané pro modelový příklad, tedy podíl 

na zisku, úroky z běţného podnikatelského účtu, úroky z dluhopisů a úroky z půjčky, 

zdaňují sráţkovou daní.  

Čistý příjem lze tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 

  

                                                           
185

 Naamloze vennotschap – odpovídá české akciové společnosti. 
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Tabulka č. 35: Způsob výpočtu sráţkové daně v Belgii
186

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 54 565 * 0,25 = 13 641,25 € 54 565 – 13 641,25 = 40 923,75 € 

Úroky z běţného 

podnikatelského 

účtu 

182 * 0,25 = 45,5 €  

 

182 – 45,5 = 136,5 € 

 

Úroky z 

dluhopisů 
546 * 0,25 = 136,5 € 546 – 136,5 = 409,5 € 

Úroky z půjčky 1 673 * 0,25 = 418,25 € 1 673 – 418,25 = 1254,75 € 

 

Výše vypočtená daň, která celkově činí 14 241,5 €, bude sraţena a pan Thomas obdrţí 

jiţ zdaněnou částku 42 724,5 € na jeho bankovní účet.  

Tabulka č. 36: Přehled příjmů, výdajů a základů daně v Belgii
187

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

Kapitálové příjmy 0 € - 0 € 

Celkem 72 754 € 29 101 € 43 653 € 

 

Celkový základ daně pana Thomase činí tedy 43 653 €. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů v Belgii. 

 

  

                                                           
186

 Vlastní zpracování. 

187
 Vlastní zpracování. 
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4.9 Modelový příklad řešený pro Švédsko 

Pan Elias Johansson je fyzická osoba, která je v současné době daňovým rezidentem 

Švédska. Jeho příjmy mají zdroj pouze na území Švédska. Panu Eliasovi je 37 let, je 

ţenatý, manţelka má vlastní příjmy ze zaměstnání, které jsou dostatečně vysoké. 

Manţelé vychovávají dvě děti a stálé bydliště mají ve Stockholmu. 

Pan Elias vlastní svou společnost, ze které mu plynou příjmy. Kromě příjmů, které mu 

plynou z podnikatelské činnosti ve výši 649 351 kr, a s nimi také souvisejících výdajů 

ve výši 259 740 kr, má pan Elias také několik druhů příjmů z kapitálového majetku, 

a to: 

 podíl na základním kapitálu společnosti SED, AB
188

 ve výši 15 % (487 013 kr), 

 úroky z běţného podnikatelského účtu ve výši 1 623 kr, 

 úrok ze státních dluhopisů ve výši 4870 kr, 

 úrok z půjčky ve výši 14 935 kr. 

Čistý příjem lze tedy vypočítat způsobem uvedeným v následující tabulce. 

Tabulka č. 37: Způsob výpočtu sráţkové daně ve Švédsku
189

 

Druh příjmu Daň Čistý příjem 

Podíl na zisku 487 013 * 0,3 = 146 103,9 kr 487 013 – 146 013,9 = 340 909,1 kr 

Úroky z běţného 

podnikatelského 

účtu 

1 623 * 0,3 = 486,9 kr  

 

1 623 – 486,9 = 1 136,1 kr 

 

Úroky z 

dluhopisů 
4 870 * 0,3 = 1 461 kr 4 870 – 1461 = 3 409 kr 

Úroky z půjčky 14 935 * 0,3 = 4 480,5 kr 14 935 – 4 480,5 = 10 454,5 kr 

 

                                                           
188

 Aktiebolag – odpovídá české akciové společnosti. 

189
 Vlastní zpracování. 
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Výše vypočtená daň, která celkově činí 152 532,3 kr, bude sraţena a pan Elias obdrţí 

jiţ zdaněnou částku 355 908,7 kr na jeho bankovní účet.  

Tabulka č. 38: Přehled příjmů, výdajů a základů daně ve Švédsku
190

 

 Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

Příjmy z podnikání 649 351 kr 259 740 kr 389 611 kr 

Kapitálové příjmy 0 kr - 0 kr 

Celkem 649 351 kr 259 740 kr 389 611 kr 

 

Celkový základ daně pana Eliase činí tedy 389 611 kr. Ten je pak zdaněn klasickým 

způsobem zdanění příjmů ve Švédsku. 

  

                                                           
190

 Vlastní zpracování. 
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4.10 Zhodnocení 

Porovnání a zhodnocení výsledků bude provedeno především na základě výše sráţkové 

daně a následně dle čistého příjmu po sraţení daně. Porovnávání celkové daňové 

povinnosti u všech porovnávaných států by bylo totiţ sloţité a tyto výpočty by se také 

odkláněly od tématu této práce. 

Zhodnocení získaných poznatků lze nejlépe provést na základě následující tabulky. 

Tabulka č. 39: Přehled výše sraţených daní a čistých příjmů poplatníků jednotlivých států
191

 

Název státu 

Sraţená daň Čistý příjem 

absolutně 

(v Kč) 
relativně 

absolutně 

(v Kč) 
relativně 

Česká 

republika 
225 000,00 14,37% 1 341 000,00 85,63% 

Německo 374 997,96 23,95% 1 191 002,04 76,05% 

Rakousko 391 498,84 25,00% 1 174 501,16 75,00% 

Slovensko 950,60 0,06% 1 565 049,40 99,94% 

Polsko 293 739,35 18,76% 1 272 260,65 81,24% 

Velká Británie 376 500,12 24,04% 1 189 499,88 75,96% 

Itálie 312 073,35 19,93% 1 253 926,65 80,07% 

Belgie 391 498,84 25,00% 1 174 501,16 75,00% 

Švédsko 469 799,48 30,00% 1 096 200,52 70,00% 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejniţší daň je sraţena slovenskému poplatníkovi, panu Jurajovi. 

Je to ovšem dáno tím, ţe dividendy, tedy nejvyšší poloţka kapitálového majetku, nejsou 

na Slovensku předmětem daně. Logicky je tedy jak daň, tak i čistý příjem mnohem 

niţší, neţ u všech ostatních států, ve kterých se dividendy zdaňují. Navíc sráţkové dani 

zde podléhají pouze příjmy z úroků z běţného podnikatelského účtu, tedy nejniţší 

částka plynoucí z kapitálového majetku. 

                                                           
191

 Vlastní zpracování. 
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V ostatních státech je výše celkové sraţené daně a čistých příjmů relativně srovnatelná. 

Ovšem nejvyšší daň je sraţena ve Švédsku, coţ potvrzuje fakt, ţe Švédsko je jednou 

z nejvíce zdaňovaných států Evropské unie. Tím pádem je samozřejmě poměrně niţší 

čistý příjem. Nejniţší sraţenou daní se můţe pyšnit rezident České republiky, pan 

Karel. Díky tomu je výše jeho čistých příjmů nejvyšší.  

Míra zdanění prostřednictvím sráţkové daně je lépe zřetelná na následujícím grafu 

(viz graf č. 2). 

 

Graf č. 2: Podíl sraţené daně na celkových příjmech poplatníků jednotlivých států
192

 

 

V praktické části se tedy na modelových příkladech potvrdily poznatky zjištěné 

v teoretické části práce. 

V další tabulce je zřejmá výše základu daně poplatníků jednotlivých států. 
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Tabulka č. 40: Přehled dílčích základů daně a základů daně poplatníků jednotlivých států
193

 

Název státu 

DZD 

z podnikatelské 

činnosti 

DZD 

z kapitálového 

majetku 

Základ daně 
Základ daně 

v Kč 

Česká 

republika 
1 200 000 Kč 66 000 Kč 1 266 000 Kč 1 266 000 Kč 

Německo 43 653 € 0 € 43 653 € 1 200 021 Kč 

Rakousko 43 653 € 0 € 43 653 € 1 200 021 Kč 

Slovensko 43 653 € 2 219 € 45 872 € 1 261 021 Kč 

Polsko 183 038 zł 3 051 zł 186 089 zł 1 220 000 Kč 

Velká Británie 36 487 £ 0 £ 36 487 £ 1 200 021 Kč 

Itálie 43 653 € 0 € 43 653 € 1 200 021 Kč 

Belgie 43 653 € 0 € 43 653 € 1 200 021 Kč 

Švédsko 389 611 kr 0 kr 389 611 kr 1 200 002 Kč 

 

Nejlépe lze výše základů daně poplatníků jednotlivých států porovnat na následujícím 

grafu (viz graf č. 3). 
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 Vlastní zpracování. 
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Graf č. 3: Přehled základů daně poplatníků jednotlivých států v Kč
194

 

 

Z grafu a z tabulky vyplývá, ţe nejvyšší základ daně vykazuje český poplatník. Tím se 

i kompenzuje nejniţší sraţená daň i čistý příjem po sraţení daně. Základy daně 

v ostatních státech jsou víceméně shodné, výjimku tvoří Slovensko a Polsko, jejichţ 

základ daně tvoří stejně jako v České republice i dílčí základ daně z kapitálových 

příjmů.  

Náhled na způsob a míru zdanění se liší v závislosti na tom, zda se jedná o náhled 

na situaci poplatníkem nebo výběrčím daně, tedy státem. 

Jak bylo zjištěno v této kapitole, sazba daně je u většiny porovnávaných států 20 % 

a tedy jak sraţená daň, tak i čistý zisk po zdanění je téměř totoţný. Ve větší míře se 

odchyluje pouze Slovensko s nejniţší sraţenou daní a Švédsko s nejvyšší sraţenou daní.  
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V případě Slovenska je to způsobeno faktem, ţe dividendy nejsou předmětem daně. 

Z pohledu státu by bylo výhodné zavést sráţkovou daň z dividend. Mohla by to být 

významná poloţka státních příjmů.  

Ve Švédsku je v určitých případech moţné dividendy a kapitálové příjmy nezdaňovat. 

Většinou jsou ale tyto příjmy zdaněny sráţkovou daní, jejíţ sazba činí 30 %. Tato sazba 

je dost vysoká. Stát má sice velké příjmy ze zdanění kapitálových příjmů, ale při sníţení 

této sazby, by mohlo přibýt více akcionářů, pro které by niţší sazba byla příznivější, tím 

pádem by také daňové příjmy státu byly dostatečné. 

V případě, ţe je opominuto Slovensko, kde dividendy nejsou předmětem daně, pak je 

nejniţší sráţková daň v České republice, a to 15 %. Tato skutečnost je výhodná 

především pro poplatníky. Naopak z pohledu státu by bylo výhodnější daň zvýšit o 5 %, 

aby bylo dosaţeno jakési harmonizace s ostatními státy Evropské unie. Díky tomu by se 

pak také významně zvýšily příjmy státního rozpočtu. 
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5 DOPORUČENÍ 

Kapitola doporučení vychází z poznatků zjištěných v kapitolách předchozích. Tato 

doporučení se vzhledem k rozsáhlosti tématu týkají pouze situace v České republice. 

Jedná se především o upozornění na povinnosti plátce a poplatníka. 

5.1 Povinnosti plátce 

Na základě poznatků zjištěných v bakalářské práci a na základě předchozího studia ZDP 

lze stanovit určitý postup úkonů plátce daně. Tyto úkony je moţno rozdělit do dvou 

fází, a to před sráţkou a po sráţce. 

Povinnosti plátce před sráţkou daně 

Několik úkonů je třeba učinit jiţ před samotným sraţením daně. 

 Rozlišení příjmů 

První povinností je zjistit, zda příjem, o který se jedná, je předmětem sráţkové 

daně dle § 36 ZDP. 

Dále je nutno příjmy rozlišit v rámci mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění. A to ve smyslu, zda příjem můţe Česká republika zdanit. K tomuto 

účelu poslouţí i potvrzení o daňovém domicilu v případě, ţe se jedná o výplatu 

příjmů nerezidentnímu poplatníkovi. 

 Posouzení, zda subjekt je plátcem 

V případě, ţe daný příjem do kategorie příjmů daněných sráţkou patří, pak je 

nutno zjistit, zda daný subjekt můţe být plátcem sráţkové daně.  

Dle § 38c ZDP se jedná pouze o subjekty, které jsou daňovými rezidenty České 

republiky nebo o nerezidenty, kteří mají na území České republiky stálou 

provozovnu nebo v České republice zaměstnává své zaměstnance déle neţ 183 

dní v roce. 
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 Registrace 

Pokud daný subjekt zjistí, ţe je povaţován za plátce sráţkové daně, pak je nutné 

se registrovat jako plátce daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou. 

Povinnosti plátce spojené se sráţkou daně 

Povinnosti, které souvisejí se sráţkou daně, jsou následující. 

 Sráţka daně 

Nejdůleţitějším úkolem plátce v souvislosti s výplatou dividend je srazit daň 

stanovenou dle § 36 ZDP. Jedná se o daň ve výši 15 %. 

 Výplata dividendy 

Pak teprve můţe plátce daně vyplatit čistý dividendový příjem poplatníkovi. 

Částku dividendy musí plátce vyplatit do konce třetího měsíce, který 

následuje  po měsíci, ve kterém valná hromada nebo členská schůze schválila 

účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Tento termín vyplývá z § 38d odst. 

2 ZDP.  

 Odvedení daně 

Dalším krokem je odvod daně finančnímu úřadu do konce měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém vznikla povinnost tuto daň zaplatit. Tento termín vyplývá 

z § 38d odst. 3 ZDP. 

 Oznámení plátce daně 

V případě, ţe se jedná o nerezidentní poplatníky, má pak plátce daně povinnost 

podat správci daně oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané sráţkou ve 

lhůtě, která je stanovena pro odvod daně.  

 Potvrzení o sraţené dani 

V případě, ţe si nerezidentní poplatník zaţádá dle § 38d odst. 7 ZDP v rámci 

zamezení dvojího zdanění o potvrzení o sraţení daně prostřednictvím plátce, je 

třeba, aby mu plátce vyhověl. 
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 Vyúčtování daně 

Plátce daně je dle § 38d odst. 10 ZDP povinen podat po konci zdaňovacího 

období vyúčtování daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně, 

a to elektronicky. 

Plátce daně by si měl dávat pozor, aby řádně daň srazil. V případě, ţe by plátce 

dividendu poplatníkovi vyplatil bez toho, aby předtím srazil daň a povinnost srazit daň 

nesplnil ani dodatečně, je situace řešena dle § 38s ZDP. Jako základ daně je stanovena 

částka dividendy, která byla poplatníkovi vyplacena. Z toho důvodu je pak sráţková daň 

vyšší. Částka, o kterou je daň vyšší neţ při řádném sraţení daně před výplatou 

dividendy, tedy lze povaţovat na určitou sankci. 

5.2 Povinnosti poplatníka 

V případě, ţe se jedná o povinnost poplatníka v souvislosti se sráţkovou daní, je nutno 

rozdělit poplatníky dle původu kapitálových příjmů, které jim plynou, a to na příjmy 

plynoucí z tuzemska a příjmy plynoucí ze zahraničí. 

Povinnosti poplatníka v případě příjmů plynoucích z České republiky 

Daňová povinnost poplatníka je povaţována za splněnou v okamţiku řádně a včas 

provedeného sraţení daně. Tuto povinnost za poplatníka ovšem splní plátce daně. 

Poplatník tedy nemá v podstatě ţádné starosti týkající se zdanění kapitálových příjmů 

sráţkou. Jeho jediným úkolem je tedy dostatečně promyslet, zda a jaký podíl na zisku 

chce vlastnit.  

Povinnosti daňového nerezidenta, kterému plynou příjmy z České republiky, jsou 

shodné jako povinnosti výše zmíněné. Jedná se tedy pouze o řádně a včas sraţenou daň, 

kterou srazí plátce daně.  

Povinnosti poplatníka v případě příjmů plynoucích i ze zahraničí 

Jiná situace nastává u poplatníka – rezidenta České republiky, který vykazuje kapitálové 

příjmy ze zahraničí. Ten je totiţ povinen podat daňové přiznání a přiznat tak své 

celosvětové příjmy. Sazba daně pak bude 15 %. Pro zdaňování dividend i úroků ze 

zahraničí můţe pouţít pouze metodu zápočtu, to znamená, ţe tuzemská daň je 
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vypočtena na základě celosvětových příjmů a následně je pak umoţněn zápočet daně 

zaplacené v zahraničí
195

. 

Dále by si poplatník měl dávat pozor na to, zda mu v zahraničí byla sraţena daň ve výši, 

kterou stanoví příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Důvodem je skutečnost, 

ţe ta část daně, která je v zahraničí sraţená nad rámec dané smlouvy, nelze započítat. 

5.3 Prostředky daňové optimalizace 

Prostředky daňové optimalizace se liší z hlediska toho, odkud příjmy plynou. Jiné 

moţnosti má rezidentní poplatník s příjmy plynoucími pouze z České republiky a jiné 

zase rezidentní poplatník i se zahraničními příjmy. 

Prostředky daňové optimalizace v případě příjmů plynoucích z tuzemska 

Konkrétní doporučení vychází z poznatků zjištěných v kapitole předchozí, tedy 

z modelových příkladů.  

Poplatník je tedy daňovým rezidentem České republiky. Vzhledem k tomu, ţe institut 

sráţkové daně je konečným způsobem zdanění, lze jen velmi těţko daňovou povinnost 

legálně obejít či sníţit.  

Určitou moţnost skýtá eventuální změna legislativy připravovaná na rok 2015. Od 

1. ledna by mohly být dividendy osvobozeny od daně z příjmů. Tato změna je uvedena 

v předpisu č. 458/2011 Sb., přesněji by tato změna měla být zakotvena 

v § 4 odst. 1 písm. zf) ZDP
196

.  

Poplatník by tedy mohl pozastavit příjem dividend aţ do doby, kdy tento příjem nebude 

zdaňován, tedy do 1. 1. 2015. Díky tomuto opatření by se poplatníkovi významně 

sníţila jeho daňová povinnost. Sráţková daň by tedy v jeho případě byla nulová, 

poplatník by tedy tímto způsobem ušetřil značnou částku. Celkovou daňovou povinnost 
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 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 
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by pak představovala daň z příjmů, které spadají do dílčího základu daně, upravená 

o příslušné slevy na dani.  

Většina změn uvedených v předpisu č. 458/2011 Sb. vstoupila v platnost jiţ od 

1. 1. 2014 předpisem č. 344/2013 Sb., avšak legislativní změna týkající se dividend je 

stále projednávána. Určitým rizikem by tedy mohla být situace, kdy nejenţe dividendy 

nebudou od daně z příjmů osvobozeny, ale navíc by se sráţková daň zvýšila.  

Dalším problémem ovšem jsou přechodná ustanovení tohoto zákona. Zde je tato změna 

omezena následujícím způsobem: „Na příjmy uvedené v §4 odst. 1 písm. zf) bodech 1 až 

3 a 7 až 9 a v § 19a odst. 1 písm. a) až c) a g) až i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plynoucí ze zisku vytvořeného nebo na 

základě zisku, který byl zdrojem zvýšení základního kapitálu, přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona
197

.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, ţe ani tuto moţnost 

pravděpodobně nebude moţné uplatnit, tím pádem tedy nelze daňovou povinnost sníţit. 

Prozatím je tedy eventuální sníţení daňové povinnosti vyloučeno. 

Prostředky daňové optimalizace v případě příjmů plynoucích ze zahraničí 

Vzhledem k tomu, ţe výše uvedená moţnost, je v podstatě jedinou reálnou moţností 

optimalizace daňové povinnosti poplatníka jako rezidenta České republiky s příjmy 

plynoucími pouze z tuzemska, lze uvést moţnost optimalizace v případě, ţe se jedná 

o rezidenta České republiky, avšak jeho příjmy plynou ze zahraničí.  

V návaznosti na směrnici 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor ve formě plateb 

úrokového charakteru, tuto moţnost nabízí § 38f odst. 12 ZDP. V případě, ţe byla 

poplatníkovi, který je rezidentem České republiky a plynou mu určité úrokové příjmy, 

sraţena vyšší daň, neţ jaká je stanovena v příslušné mezinárodní smlouvě, můţe o ni 

sníţit svou daňovou povinnost. Pokud je daňová povinnost niţší neţ daň sraţená 

v souladu s právním přepisem Evropských společenství, vznikne poplatníkovi přeplatek 

ve výši rozdílu
198, 199

. 
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 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 

změnách daňových a pojistných zákonů. s. 25. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo popsání současného stavu zdaňování příjmů z kapitálového 

majetku fyzických osob v České republice se zaměřením především na dividendy. 

Dílčím cílem bylo srovnání aktuální právní úpravy zdaňování kapitálových příjmů 

v České republice s několika vybranými státy Evropské unie. 

V teoretické části bakalářské práce jsou objasněny základní pojmy týkající se 

problematiky daní. Dále je popsán předmět daně z příjmů z kapitálového majetku 

fyzických osob a související osvobozené příjmy od daně. V další části je vysvětlen 

způsob zdaňování těchto příjmů v České republice. V souvislosti s tématem práce je 

také uvedeno několik základních informací o historii a o fungování Evropské unie. 

Okrajově je také zmíněna legislativa Evropské unie v oblasti přímých daní. 

V neposlední řadě je pak stručně objasněn současný způsob zdanění příjmů 

z kapitálového majetku v jednotlivých vybraných státech Evropské unie.  

Závěr teoretické části nabízí porovnání základních informací týkajících se problematiky 

zdaňování kapitálových příjmů fyzických osob, zejména dividend, v různých členských 

státech Evropské unie. Podává tedy přehled způsobů zdaňování kapitálového majetku 

fyzických osob v Evropské unii, díky cílené volbě států, jejímţ cílem bylo porovnat 

různé způsoby zdaňování kapitálového majetku. 

Praktická část se skládá z modelových příkladů. Tyto příklady se týkají daňových 

rezidentů jednotlivých porovnávaných států. Jejich příjmy plynou pouze ze země 

rezidence. Pro tyto modelové příklady jsou z důvodu srovnatelnosti vybráni poplatníci, 

kteří mají stejné výchozí podmínky. Tedy jejich rodinná situace, druh i výše příjmů. 

Tyto příjmy jsou samozřejmě uvedeny v příslušné měně a jsou přepočteny denním 

kurzem ČNB. Dále je pak vypočítán základ daně pro příjmy zdaňované sráţkovou daní 

a následně i sráţková daň dle právní úpravy v kaţdém z porovnávaných států. Uveden 

je i základ daně pro příjmy patřící do dílčího základu daně.  

                                                                                                                                                                          
199
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V závěru praktické části jsou opět shrnuty skutečnosti zjištěné za uţití modelových 

příkladů pro jednotlivé poplatníky. V této části je srovnána výše základu daně i daňová 

povinnost. Dále jsou pak uvedeny určité návrhy či stanoviska k výši daně jak z pohledu 

státu, tak i z pohledu poplatníka.  

V praktické části se potvrdily poznatky zjištěné v části teoretické, tedy především 

v analýze způsobu zdaňování kapitálových příjmů v jednotlivých vybraných státech 

Evropské unie. Způsob zdanění kapitálových příjmů v České republice má nejvíce 

společného se sousedními státy. Především se Slovenskem a Polskem. Blíţí se ale také 

zdaňování kapitálových příjmů v Německu a Rakousku. Naopak větší odlišnosti jsou 

patrné u zdanění kapitálových příjmů v geograficky vzdálenějších státech, tedy 

ve Velké Británii a ve Švédsku, kde je také nejvyšší sazba sráţkové daně, a to 30%. 

Míra zdanění je tedy dvojnásobek míry zdanění sráţkou v České republice, která se 

pyšní nejniţší sazbou sráţkové daně v rámci porovnávaných států, a to 15%. 

Následuje kapitola, která nabízí určitá doporučení. Dělí se na část, která poskytuje výčet 

povinností, které musí plátce a poplatník dodrţovat. V případě poplatníka se jedná 

o povinnosti především daňových rezidentů České republiky, okrajově se zabývá 

povinnostmi daňového nerezidenta. Dále jsou zmíněny určité způsoby optimalizace 

daňové povinnosti poplatníka. Tato doporučení se vzhledem k tématu práce týkají 

pouze rezidenta České republiky, a to s příjmy plynoucími pouze z tuzemských zdrojů 

a s příjmy plynoucími i ze zdrojů zahraničních. 

Z této kapitoly vyplývá, ţe sráţková daň je pro poplatníka výhodná z toho důvodu, ţe se 

v podstatě nemusí o nic starat a pravidelně mu přibývají jiţ zdaněné příjmy na jeho 

bankovním účtu. Jistou nevýhodou je ovšem ta skutečnost, ţe sráţková daň je daní 

konečnou a na rozdíl od zdanění ostatních příjmů, které jsou uvedeny v zákoně o daních 

z příjmů, nelze téměř ţádným způsobem legálně sníţit daňovou povinnost. 
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