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Anotace 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových soustav České a Slovenské 

republiky a jejich rozdíly. Hlavním tématem je pak daň z příjmů fyzických osob, 

konkrétně příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. V další části pak analyzuje 

problém na konkrétních případech. 

 

 

Annotation 

 

Bachelor thesis specializes in the issue of the tax system in the Czech and Slovak 

Republics, and their differences. The main issue is the tax on personal income, namely 

income from employment and functional benefits. The next section will analyze the 

problem in specific cases. 
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Úvod 

 

Má bakalářská práce je zaměřena na systémy daní ve dvou zemích, které dříve tvořily 

jeden stát. Téma daní jsem si vybrala, jelikož si myslím, že toto téma je neustále 

aktuální a týká se většiny lidí. 

 

Předmětem mé bakalářské práce je porovnání daňových systémů v České a Slovenské 

republice a následné zobrazení všech možných prostředků, které snižují daňovou 

povinnost. Zaměřuji se na zdanění fyzických osob, konkrétně pak na zdanění příjmů ze 

závislé činnosti. 

 

V úvodu práce uvádím cíle mé bakalářské práce a metody, které jsem využila při 

zpracování. Dále se zaměřuji na vysvětlení všeobecných pojmů, které s danou 

problematikou souvisí. Další část je zaměřena na přiblížení daňových systémů České  

a Slovenské republiky, jejich vývoj a změny za poslední období. Následně provádím 

analýzu jednotlivých částí daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na příjmy ze 

závislé činnosti. Na konkrétních příkladech pak poukazuji na rozdíly zdaňování 

v tuzemsku a sousední zemi, které poté porovnám a hodnotím, jak je v dané zemi 

zdaňování náročné. Následně prezentuji prostředky optimalizace daňové zátěže  

a provádím jejich srovnání pro oba předmětné daňové systémy. 

 

 

Cíle práce 

 

Cílem mé práce je zhodnocení daňového zatížení fyzických osob v České a Slovenské 

republice a jejich následné porovnání s ohledem na změny, které se odehrály 

v posledních letech. Má práce, která se blíže zaměřuje na příjmy ze závislé činnosti  

a funkčních požitků, poukazuje na to, jak nejlépe využít všechny legální prostředky ke 

snížení daňové povinnosti. 
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Metody použité v bakalářské práci 

 

Hlavní metodou využitou v mé bakalářské práci je analýza. Je třeba rozdělit 

problematiku na jednotlivé části a ty zvlášť pochopit. Pomocí této metody jsem 

vyčlenila základní poznatky daně, a to poplatníka, daň, základ daně, daňové systémy 

apod. 

Následně jsem použila metodu syntézy, tedy sjednocení částí vyčleněných pomocí 

analýzy v jeden celek. 

Dále využívám především metodu komparace, nebo-li srovnávání. Tato metoda je 

využita především z důvodu stanovení shodných nebo rozdílných znaků 

u porovnávaných subjektů. Je proto využita především pro zjištění rozdílů v daňových 

systémech České a Slovenské republiky při zdaňování příjmů ze závislé činnosti. 

Metodu konkretizace jsem využila v praktické části, a to při prezentování názorných 

ukázek výpočtu daně u jednotlivých poplatníků. 

V závěru své práce využívám metody zobecňování, nebo-li proces přechodu  

od jedinečného k obecnému. Tuto metodu uplatňuji při vyvozování obecných závěrů  

ke zvolenému tématu.1 

                                                 
1  POKORNÝ, JIŘÍ. Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X. Kapitola II., Metodika 
zpracování diplomové práce, s. 48–49. 



 12 

 

1. Teoretické východiska 

 

Daňová povinnost se určitým způsobem týká každého z nás, a proto je důležité se v této 

ekonomické oblasti orientovat. Prvním krokem k pochopení této problematiky  

je vymezení základních pojmů. 

 

 

1.1 Daňový systém 

 

Daňovým systémem nazýváme „…souhrn všech daní, které v daném státě existují. 

Daňový systém, tedy kombinace více daní, zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, 

neboť každá daň v daňovém systému se – bez ohledu na to, že konečné daňové břemeno 

vždy nese jednotlivec, občan (Daňová incidence) – chová odlišně a jiným způsobem 

zajišťuje splnění požadavků na daňový systém kladený.“  

 

V každém státě je daňový systém tvořen souborem daní, které jsou v daném státě 

vybírány. 

 

Kromě toho však do daňového systému řadíme i další příjmy veřejných rozpočtů,  

a to i přesto, že se přímo nenazývají daněmi, avšak mají s nimi mnoho společného. 

Jedná se především o: 

- cla, 

- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

- pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

- správní poplatky, 

- soudní poplatky, 

- místní poplatky, 

- poplatky za užívání silnic a dálnic. 2 

                                                 
2  DAŇOVÝ SYSTÉM - Daňový poradce – Sagit. [online]. [cit. 2009-10-30]. Dostupné na 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=DA_108.HT
M> 
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Na daňový systém je kladeno množství požadavků. Jedním ze základních je daňová 

spravedlnost. 

 

 

1.2 Daňová spravedlnost 

 

K principům spravedlivého zdanění řadíme především: 

- princip platební schopnosti – daň má být jednotlivci „ušita na míru“ dle jeho 

schopnosti platit, 

o horizontální spravedlnost – dva jednotlivci, kteří mají dle určitého 

aspektu stejnou schopnost platit, mají vyměřenou stejnou výši daně, 

o vertikální spravedlnost – jedinec, který má vyšší schopnost placení,  

je povinen odvádět vyšší daň, 

- princip užitku  – zdanění jedinců má být dle prospěchu na činnosti státu  

či veřejných výdajích. Avšak tomuto principu brání skutečnost, že tyto 

prospěchy jdou jen velmi těžce konkretizovat. Tomuto principu je velmi blízká 

daň silniční či poplatky. 3 

 

U žádné daně se nedá říci, že vyžaduje působení pouze jednoho principu spravedlivého 

zdanění. Optimální spravedlnosti zdanění je dosaženo v případě, že se oba principy 

vzájemně doplňují. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
3  DAŇOVÝ SYSTÉM - Daňový poradce – Sagit. [online]. [cit. 2009-10-30]. Dostupné na 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_068.htm> 
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1.3 Daň 

 

Daň lze definovat různými způsoby. Jedním z nich je: „Da ň je obvykle definována jako 

povinná, zákonem uložená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, 

neekvivalentní, nenávratná, která se pravidelně opakuje.“ 4 

Povinnost – daňová povinnost musí být stanovena tak, aby každý subjekt věděl, kolik 

musí přispívat. 

Neúčelovost – při platbě daně není nikomu známo, co bude z jeho prostředků 

financováno. 

Neekvivalentnost – suma, kterou jednotlivec uhradí na daních, nijak neovlivní výši 

jeho spotřeb hrazených z veřejného rozpočtu. 

Nenávratnost – daň, kterou jedinec zaplatil, si nemůže nárokovat na vrácení. 

 

Mezi základní funkce daní řadíme: 

- fiskální – historicky nejstarší a zároveň nejdůležitější funkce, jedná se  

o získávání finančních prostředků do veřejných příjmů 

- alokační – uplatňuje se, pokud tržní mechanismy nejsou schopny zajistit 

efektivní rozdělení zdrojů např. při nedokonalé konkurenci 

- redistribu ční – využívá se ke zmírnění rozdílů v příjmech jednotlivých subjektů 

tím, že vyšší příjmy jsou zdaněny více 

- stabilizační – zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice pro dostatečnou 

zaměstnanost a cenovou stabilitu. Je součástí hospodářské politiky státu. Touto 

funkcí se zmírňují výkyvy v ekonomice.5 

 

 

 

 

 

                                                 
4  DAŇOVÝ SYSTÉM - Daňový poradce – Sagit. [online]. [cit. 2009-10-30]. Dostupné na 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_023.HTM> 
 
5  KUBÁTOVÁ, Květa: Daňová teorie – úvod do problematiky. Praha: Aspi, a. s., 2009. 120 s. ISBN 

978-80-7357-423-9. Kapitola I., Daně a jejich role v ekonomice, s. 16-17. 
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1.4 Daňová příslušnost 

 

Daňová příslušnost může mít dvě formy: 

- věcná daňová příslušnost – typ založený na vztahu mezi státem a předmětem 

zdanění, vymezuje okruh příjmů podléhajících zdanění dle vnitrostátní 

legislativy 

- osobní daňová příslušnost – vyjadřuje vztah mezi státem a osobou, které 

příjmy plynou.6 

 

Mezi základní daňové prvky, které se zpravidla objevují ve všech daňových zákonech, 

patří předmět daně, daňový subjekt, základ daně a sazba daně. 

 

 

1.5 Předmět daně 

 

Předmětem daně je „…skutečnost, na kterou se daň váže, která je podrobena zdanění. 

Předmětem daně tak může být důchod (příjem), majetek, spotřeba, převod práv apod. 

Předmět daně je velmi často obsažen přímo v názvu daně (např. daň z příjmů fyzických 

osob, daň z nemovitostí, daň dědická aj.), popř. skupiny daní (daně ze spotřeby, 

důchodové daně atd.).“ 

 

Je třeba rozlišovat dva často zaměňované pojmy, které ne vždy znamenají přesně to 

samé, a to předmět daně a objekt daně. Objekt daně je pojem širší, např. objektem daně 

z příjmů fyzických osob jsou příjmy FO, avšak předmětem daně jsou příjmy fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.7 

 

 

                                                 
6  RYLOVÁ, Zuzana: Osobní daňová příslušnost aneb daňový domicil. Mzdová účetní, 2008, roč. 

XIV, č. 11. ISSN 1211-1430, s. 23–27. 
 
7  DAŇOVÝ SYSTÉM - Daňový poradce – Sagit. [online]. [cit. 2009-11-02]. Dostupné na 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_354.htm> 
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1.6 Daňový subjekt 

 

Podle § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p. p. (dále jen 

ZSDP) se dle § 6 za daňový subjekt považuje „… poplatník, plátce daně a právní 

nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. 

Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani. 

Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“   

 

 

1.7 Sazba daně 

 

Sazba daně, kterou vypočítáme výši daně, může mít několik podob: 

- jednotná sazba daně – stejná pro všechny druhy předmětů té jisté daně, 

příkladem je daň z převodu nemovitostí, 

- diferencovaná sazba daně – liší se dle druhu předmětu daně, typickým příkladem 

je daň z přidané hodnoty (sazba u zboží 20 %, u služeb 10 %) či daň dědická  

a darovací (nejnižší sazba pro příbuzné v přímé řadě a nejvyšší pro osoby bez 

příbuzenského vztahu), 

- pevná sazba daně – je stanovena na jednotku základu daně, např. na 1 m2 

zastavěné plochy u daně z nemovitostí, 

- relativní sazba daně – využívá se jako procentuální podíl ze základu daně (např. 

u daně z příjmů právnických osob je sazba daně 19% z jakéhokoliv kladného 

základu daně). 

 

 

1.8 Daňové přiznání 

 

Prostřednictvím daňového přiznání daňový subjekt, který si výši daně vypočítá sám dle 

pokynů, sděluje správci daně skutečnosti nutné pro vyměření daně. Samozřejmostí by 

mělo být uvedení přesných, pravdivých a úplných údajů a přiložení povinných příloh 
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k přiznání uvedených v jednotlivých tiskopisech. Přiznání se podává zpravidla každé 

zdaňovací období. 

 

 

1.9 Záloha na daň 

 

Na základě předchozího zdaňovacího období se odvozuje výše zálohy na daň. Ty jsou 

však zúčtovatelné, tudíž nepředstavují definitivní výši daňové povinnosti za období. 

Jsou-li zálohy nižší, je daňový subjekt povinen uradit doplatek daně, v opačném případě 

mu vzniká přeplatek na dani.8 

                                                 
8  VANČUROVÁ, Alena: Daňový systém 2001 aneb učebnice daňového práva 2001. 5. vyd. Praha: 

VOX, 2001. 353 s. ISBN 80-86324-12-5. Kapitola I., Základní prvky daňové techniky, s. 22. 
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2. Daňové systémy 

 

Od roku 1993, kdy nové daňové systémy pro obě země vstoupily v platnost, proběhlo 

velké množství změn. Bylo třeba je nespočetněkrát novelizovat, aby byly pro danou 

situaci co nejvýhodnější. Avšak za tu dobu se odehrálo několik reforem, které přinesly 

podstatné změny ve zdaňování. 

 

V současnosti představují daňové příjmy jeden z největších zdrojů příjmů do státního 

rozpočtu v každém státu. Výše daňové povinnosti by měla být únosná pro poplatníky. 

Zároveň však musí dosahovat dostatečné výše, aby přinášela do státního rozpočtu 

dostatečné množství financí. 

 

 

2.1 Daňový systém ČR 

 

Daňový systém České republiky představuje v současné době daňová soustava, kterou 

tvoří 17 daní (viz Příloha 1). Ty se člení dle způsobu výběru daně na přímé a nepřímé.  

V roce 2008 se platná daňová soustava rozšířila o tři selektivní daně, a to o daň ze 

zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.9 

 

 

2.1.1 Vývoj daní v ČR 

 

V roce 2008 byla na území České republiky zavedena jednotná sazba daně z příjmů, 

a to ve výši 15 %. Tato sazba platná pro jakkoliv vysoký základ daně nahradila 

progresivní výši daně v rozmezí 12 % až 32 % ze základu daně. 

 

Současně byla zavedena tzv. superhrubá mzda, kdy je zvýšen základ daně, který 

zahrnuje kromě hrubé mzdy i povinné sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance. 

                                                 
9  HRSTKOVÁ, Lenka: Správa daní a poplatků. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2008. 79 s. ISBN 978-80-214-3695-4. Kapitola II., Základy daňového procesu, str. 7-8. 
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Díky zavedení rovné daně již svůj smysl neplnilo společné zdanění manželů, které 

bylo hojně využíváno u rodin, kdy jeden z manželů vydělával výrazně více než druhý. 

Využít jej bylo možné naposledy za zdaňovací období roku 2007. 

 

Další změna se týká slev na dani, které jsou od roku 2008 zvýšeny na následující 

částky: 

- z částky 7 200 Kč na částku 24 840 Kč na poplatníka, 

- ze 4 200 Kč na 24 840 Kč na manželku/manžela bez vlastních příjmů 

přesahujících za zdaňovací období 68 000 Kč žijící s poplatníkem v domácnosti, 

v případě, že je manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, částka se zvýší na 

dvojnásobek, 

- z 1 500 Kč na 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, v případě 

slevy v roce 2010 se jedná o slevu na dani pro poplatníka pobírajícího invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,  

- z 3 000 Kč na 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, v roce  

2010 pak invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

- z částky 9 600 Kč na 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

- z 2 400 Kč na 4 020 Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku  

u prezenční formy doktorského studia VŠ. 

 

Dále se zvýšilo daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které bylo do roku 2007 ve 

výši 6 000 Kč, dále se pro rok 2008 a 2009 zvýšilo na 10 680 Kč a pro rok 2010 je ve 

výši 11 604 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč. 

 

V minulosti bylo možno nárokovat si daňový bonus do výše 30 000 Kč. Od reformy 

byl však tento limit zvýšen až na částku 52 200 Kč. 

 

Zrušení minimálního základu daně u daně z příjmů FO bylo výhodné pro ty 

poplatníky, jejichž skutečný základ daně nedosáhl výše minimálního základu daně.  
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Ti totiž museli daň platit za každých podmínek, a to právě z této výše. Od reformy se 

jejich daňová povinnost stala nulovou.10 

 

Dle zákona platného do konce roku 2007 bylo možné uplatnit pouze ty příspěvky na 

penzijní připojištění, které dosahovaly maximální výše 3 % měsíčního vyměřovacího 

základu zaměstnance, u osvobození od platby SP a ZP do výše 5 % vyměřovacího 

základu zaměstnance. V případě příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění byla 

možnost odečíst si od základu daně příspěvek maximálně ve výši 8 000 Kč. Tento 

složitý systém byl od roku 2008 nahrazen novým, přehlednějším. Zákon nyní stanovuje 

jedinou hranici, a to 24 000 Kč souhrnně pro daňové osvobození u příspěvků na 

penzijní připojištění i životní pojištění z pohledu zaměstnance.11 

 

 

2.1.2 Příjmy ČR v roce 2009 

 

V roce 2009 činily celkové příjmy státního rozpočtu ČR 974,610 mld. Kč, daňové 

příjmy pak 485,100 mld. Kč, tudíž je zřejmé, že tvoří 49,77 % celkových příjmů 

státního rozpočtu za tento rok. Příjmy z daně z příjmů fyzických osob pak tvoří  

17,67 % z daňových příjmů, z daně z příjmů právnických osob je to 17,17 %, příjmy 

z DPH představují 36,43 % a 25,52 % tvoří příjmy z daně spotřební. V České republice 

představuje příjem z přímých daní 38,1 %, z nepřímých pak 61,9 %.12 

 

 

 

                                                 
10  FIN-PARTNER  - Daňová reforma 2008 [online]. 2010. [cit. 2009-01-05]. Dostupné  

z <http://www.fin-partner.cz/cz/index.php?page=danova_reforma>  
 
11  Investujeme.cz – Jak změní reforma politiku zaměstnavatelských příspěvků na penzi? [online]. 

2010. [cit. 2010-01-05]. Dostupné na <http://www.investujeme.cz/clanky/jak-zmeni-reforma-
politiku-zamestnavatelskych-prispevku-na-penzi>  

 
12  BusinessInfo.cz: Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009. [online]. [cit. 

2010-04-03]. Dostupné na <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-finance/mf-plneni-stat-
rozpocet-2009/1000955/55823/> 
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  Tabulka 1: Výše příjmů ČR v roce 2009 

Druh příjmů Výše příjmů (v mil. Kč) 

Daň z příjmů FO 85 700 

Daň z příjmů PO 83 300 

DPH 176 700 

Spotřební daň 123 800 

  Zdroj: vlastní zpracování dle dokumentů Ministerstva  
  financí ČR 

 

 

2.2 Daňový systém SR 

 

Od 1. 1. 2004 je na Slovensku v platnosti nový daňový systém, který zrušil daň 

dědickou, darovací, z převodu nemovitostí, daň z dividend a kapitálových výnosů. 

Současnou daňovou soustavu tedy tvoří 13 daní (viz Příloha 2). Tento nový zákon 

uplatňuje jednotnou sazbu daně pro daně z příjmů fyzických i právnických osob. 

 

 

2.2.1 Vývoj daně v SR 

 

Daň z příjmů, která se na území Slovenska uplatňuje, nahradila dřívější daň ze mzdy, 

daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva. 

 

První zákon platný na území samostatné Slovenské republiky, zákon č. 286/1992 Zb., 

který byl účinný od 1. 1. 1993, byl nahrazen zákonem číslo 366/1999 Z. z. o daniach 

z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Nejvýraznější změnou v daňové oblasti provedenou na území Slovenské republiky je 

přijetí nového zákona č. 595/2003 Sb., který nabyl platnosti 1. 1. 2004.  Tímto zákonem 

se přistoupilo k jednotné sazbě daně. Ta byla do roku 2004 v progresivní výši,  

a to v rozmezí 10 – 38 % dle výše základu daně. Po daňové reformě je sazba daně 

s platností od 1. 1. 2004 v jednotné výši 19 % ze základu daně. Ten se počítá různými 



 22 

způsoby, např. u zaměstnance se za základ daně považuje mzda snížená o odvody  

SP a ZP a nezdanitelné minimum. 13 

 

 

2.2.2 Příjmy SR v roce 2009 

 

Celkové příjmy slovenského státního rozpočtu za rok 2009 činily 12 080 mil. €, z toho 

příjmy daňové byly 8 024,935 mil. €. To znamená, že daňové příjmy tvoří  

66,43 % celkových příjmů. Z těch pak tvoří daň z příjmů fyzických osob 0,36 %, daň 

z příjmů právnických osob 26,54 %, daň z přidané hodnoty 47,93 % a daň spotřební 

22,87 %. Z hlediska přímých a nepřímých daní je větší část příjmů z daní nepřímých 

(70,80 %), z přímých pak 29,20 %.14 

 

  Tabulka 2: Výše příjmů SR v roce 2009 

Druh příjmů Výše příjmů (v tis. €) 

Daň z příjmů FO 28 617 

Daň z příjmů PO 2 129 770 

DPH 3 846 396 

Spotřební daň 1 835 376 

  Zdroj: vlastní zpracování dle dokumentů Ministerstva  
  financí SR 

                                                 
13  SCHULTZOVÁ, Anna. Daňovníctvo v SR. Bratislava: SÚVAHA, spol. s. r. o. 2004. 331 s. ISBN 

80-88727-77-4. Kapitola III. Dane z príjmov, s.140 – 186. 
 
14  Institut finančnej politiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky. [online]. [cit. 2010-04-07]. 

Dostupné na 
<http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=
7462&documentId=4052> 
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3. Rozdělení daně z příjmů fyzických osob 

 

Daň z příjmů fyzických osob je jednou z daní, na kterou se kladou nejvyšší požadavky. 

Je nezbytnou součástí každého moderního daňového systému a má za úkol zohlednit 

sociální postavení poplatníka s nižšími příjmy oproti poplatníkům s příjmy 

nadprůměrnými. Z toho důvodu je zdaňována relativní sazbou daně, kdy se daň počítá 

jako procentuální podíl ze základu daně. 

 

Daň z příjmů fyzických osob je v českém daňovém systému upravena zákonem  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. (dále jen čZDP), na Slovensku pak 

zákonem č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (dále jen sZDP). 

 

Základní charakteristiky uvedené v těchto zákonech, za které považuji vymezení 

poplatníka daně či předmět daně, jsou pro Českou a Slovenskou republiku obdobné. 

 

 

3.1 Poplatník daně 

 

Daň z příjmů FO má velmi široký okruh poplatníků. Jsou jimi všechny fyzické osoby, 

které mají příjem, jež je předmětem daně. Z hlediska rozsahu daňové povinnosti se 

poplatníci dělí na dvě kategorie, a to na tzv. daňové rezidenty a daňové nerezidenty. 

 

V České republice má dle § 2 čZDP daňový rezident, který se vyznačuje bydlištěm na 

území ČR, nebo pobytem na území ČR alespoň 183 dní v kalendářním roce, povinnost 

zdanit příjmy plynoucí jak z území ČR, tak i ze zahraničí. 

Naopak u daňového nerezidenta se tato povinnost vztahuje pouze na příjmy z území 

ČR, jelikož ten v ČR nemá trvalé bydliště, ani se na území ČR nezdržuje déle jak  

183 dní v roce, příp. se tu zdržuje z důvodu studia či léčení.15 

 

                                                 
15  VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob 2008: Neplaťte víc, než musíte.  

2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-2540-6. Kapitola I., 
Příjmy fyzických osob a povinné odvody z těchto příjmů, s. 16. 
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Na Slovensku je daňovým rezidentem dle § 2 sZDP fyzická osoba, která má na území 

Slovenské republiky trvalý pobyt, nebo se zde zdržuje alespoň 183 dní v kalendářním 

roce. Ten má povinnost zdanit příjmy plynoucí jak ze Slovenska, tak i příjmy ze 

zahraničí. 

Obdobně jako v českém ustanovení je slovenským nerezidentem ta fyzická osoba, která 

na území SR nemá trvalé bydliště a déle jako 183 dní v roce se zde zdržuje pouze 

z důvodu studia nebo léčení, případně hranice do SR překračuje jen za účelem výkonu 

závislé činnosti, jejíž zdroj je na území SR. Na něj se vztahuje povinnost zdanit příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území Slovenské republiky. 

 

 

3.2 Předmět daně 

 

Daň z příjmů FO se dělí dle předmětu daně z příjmů. Tím jsou v České i Slovenské 

republice především příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, dále příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, 

příjmy z pronájmu. Pokud poplatník nemůže zařadit své příjmy do žádné z těchto 

kategorií, příjmy spadají do kategorie poslední – ostatní příjmy. 

 

 Tabulka 3: Rozdělení předmětů daní z příjmů v ČR a SR 

Předmět daně ČR SR 

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků § 6 § 5 

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti § 7 § 6 

Příjmy z kapitálového majetku § 8 § 7 

Příjmy z pronájmu § 9 § 6 

Ostatní příjmy § 10 § 8 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

 

V České republice jsou za příjmy ze závislé činnosti dle § 6 čZDP považovány: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 

výkonem závislé činnosti. 

 

Funkčními požitky se rozumí odměny za výkon funkce poslanců, členů vlády, orgánů 

obcí, statutárních orgánů, zájmových sdružení apod. 

 

Typickým představitelem příjmů ze závislé činnosti jsou příjmy ze zaměstnání. Plátcem 

této daně je zaměstnavatel, poplatníkem pak zaměstnanec. Při uzavření pracovní 

smlouvy a nástupu do zaměstnání je v zájmu zaměstnance, aby podepsal prohlášení.  

To je však možné pouze u jednoho zaměstnavatele. Podepsání prohlášení mu zajistí, že 

jeho daňová povinnost bude nižší než při nepodepsaném prohlášení a že si bude moci 

uplatnit slevy na dani. 

 

Další výhodou podepsaného prohlášení je tzv. roční zúčtování daně, o které si může 

zaměstnanec požádat. Podmínkou pro provedení zúčtování je pobírání mzdy 

zaměstnancem pouze u jednoho zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, ale 

postupně za sebou (s výjimkou mzdy nižší jak 5 000 Kč, u které byla uplatněna daň 

srážková). Pokud byl zaměstnanec v průběhu roku zaměstnán u více zaměstnavatelů, 

zúčtování může být provedenou pouze na základě dokladů od všech předchozích 

zaměstnavatelů. Je v zájmu zaměstnance, aby o zúčtování požádal, jelikož v případě 

přeplatku se část záloh zaměstnanci vrátí, a to v případě, jedná-li se o částku vyšší než 

50 Kč. Případný nedoplatek se nedoplácí. 
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V případě, že zaměstnanec prohlášení nepodepíše a jeho příjmy nepřesáhnou částku 

5 000 Kč, je povinen odvádět daň srážkovou, a to ve výši 15 %. 

 

 Tabulka 4: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy v ČR 

Hrubá mzda 

     + zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 9 % 

     + sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 25 % 

= superhrubá mzda (základ daně) 

     · sazba pro daň z příjmů 15 % 

= daň 

     - sleva na dani (poplatník, manžel/ka, …) 

= daň po slevě 

     - daňové zvýhodnění na děti 

= daň z příjmů/daňový bonus 

Hrubá mzda 

     - zdravotní pojištění 4,5 % 

     - sociální pojištění 6,5 % 

     - daň z příjmů 

= čistá mzda 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Příjmem ze závislé činnosti na Slovensku jsou dle § 5 sZDP obdobné příjmy, jako 

v čZDP. Při zdanění příjmů zaměstnance se provede roční zúčtování příjmů ze závislé 

činnosti, avšak pouze u těch zaměstnanců, kteří nepobírali jiné příjmy než ze závislé 

činnosti. 

 

Dle zákona, který nabyl účinnosti od roku 2009, si může poplatník uplatnit nárok na 

odpočet tzv. zaměstnanecké prémie (§ 32a sZDP). Tou si poplatník sníží daňovou 

povinnost v rámci ročního zúčtování, příp. při podání daňového přiznání. Nárok na 

prémii má ten, který pobíral příjmy ze závislé činnosti v minimální výši 6násobku 

měsíční minimální mzdy, a to po dobu minimálně 6ti kalendářních měsíců a který dále 
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splňuje zákonem vymezené podmínky. Prémii si může uplatnit ve výši 19 % z rozdílu 

mezi nezdanitelnou částí na poplatníka a 12násobku minimální mzdy snížené o zákonné 

platby pojistného hrazeného poplatníkem. V případě, že je příjem poplatníka vyšší nebo 

ve výši 12násobku minimální mzdy, bude se prémie počítat z rozdílu mezi 

nezdanitelnou částí na poplatníka a sumou příjmů sníženého o platby zákonného 

pojistného.16 

 

 Tabulka 5: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy v SR 

Hrubá mzda 

     - zdravotní pojištění 4 % 

     - sociální pojištění 9,4 % 

= částečný základ daně 

     - nezdanitelná část základu daně (poplatník, manžel/ka, …) 

= základ daně 

     · sazba pro daň z příjmů 19 % 

= daň 

     - daňový bonus na děti 

= daň z příjmů/daňový bonus 

Hrubá mzda 

     - zdravotní pojištění 4 % 

     - sociální pojištění 9,4 % 

     - daň z příjmů 

= čistá mzda 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

U příjmů ze závislé činnosti vidím největší a zásadní rozdíl ve výpočtu základu daně. 

V České republice se za základ daně považuje příjem zvýšený o pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. 

                                                 
16  SCHULTZOVÁ, Anna: Daňovníctvo: daňová teória a politika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 

spol. s r. o., 2009. 237 s. ISBN 978-80-8078-264-1. Kapitola II., Priame dane, s. 48-52. 
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Příjmy dosažené na Slovensku se ke zjištění základu daně snižují, a to o částku 

sociálního a zdravotního pojištění hrazené zaměstnancem. 

 

 

3.2.2 Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti 

 

Za příjmy z podnikání na území České republiky považujeme dle § 7 čZDP: 

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

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

 

Za příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti považujeme: 

a) příjmy z užití či poskytnutí práv, z autorských práv, příjmy z vydávání  

a rozšiřování literárních či jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, 

c) příjmy za činnosti dle zvláštních předpisů (znalců, tlumočníků apod.) 

d) příjmy z činnosti insolventního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného 

insolventního správce, zástupce insolventního správce, odděleného 

insolventního správce atd., které nejsou živností ani podnikáním dle zvláštního 

právního předpisu. 

 

Dále se za tyto příjmy považují příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního 

majetku poplatníka či příjmy plynoucí z jeho nakládání. 

Obecně lze říci, že do tohoto ustanovení spadají osoby samostatně výdělečně činné. 

 

Poplatník si sám určí, zda výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu 

bude uplatňovat v prokazatelně vynaložené výši, nebo si je uplatní paušálně. 
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Při uplatnění paušálních výdajů se pracuje s procentem z těchto příjmů. Poplatník není 

povinen evidovat skutečné výdaje, má pouze povinnost řádně zaznamenávat příjmy  

a pohledávky, které souvisí s jeho činností. Paušální výdaje se uplatňují ve výši: 

 

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

z řemeslných živností, 

b) 60 % z příjmů ze živností kromě řemeslných, 

c) 40 % z příjmů z jiného podnikání či příjmů z poskytnutí či užití práv 

z průmyslového vlastnictví, příjmů z výkonu nezávislého povolání, příjmů 

znalce, tlumočníka apod.17 

 

U stanovení paušální daně dle § 7a čZDP se nezdaňují skutečně dosažené příjmy, ale 

výši předem určí správce daně, a to na základě předpokládané výše příjmů. Tento 

způsob lze uplatnit pouze u příjmů ze živností, příjmů ze zemědělské výroby a u příjmů 

z jiného podnikání. Tento způsob zdanění mohou využívat pouze ti poplatníci, jejichž 

roční výše příjmů za poslední 3 zdaňovací období bezprostředně jdoucích po sobě 

nepřesáhla 5 000 000 Kč, a zároveň nejsou účastníkem sdružení, které není PO. Pokud 

poplatník tyto podmínky splňuje, vypočte se výše daně z rozdílu mezi předpokládanými 

příjmy a výdaji dle příslušné sazby. Ta se dále sníží o slevy na dani, avšak na daňový 

bonus se nepřihlíží. Minimální výše paušální daně je 600 Kč. 

 

 

Dle § 6 sZDP je na Slovensku základem daně u těchto příjmů (a zároveň i u příjmů 

z pronájmu) rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na dosažení, udržení a zajištění 

příjmů. Poplatník si určí, zda si výdaje uplatní ve skutečné výši, nebo procentem 

                                                 
17  VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob 2008: Neplaťte víc, než musíte. 2. vyd. Praha: 

GRADA Publishing, a. s., 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-2540-6. Kapitola II. a III., Optimalizace 
pojistných a daňových odvodů u příjmů ze závislé činnosti a Optimalizace pojistných a daňových 
odvodů u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, s. 29-81. 

 
 § 7 zákona č. 586/1992 Sb. 
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z příjmů. Ty si může uplatnit ve výši 40 % kromě řemeslných živností, u kterých je 

možno si uplatnit 60 %.18 

 

V obou zemích se příjmy z podnikání zdaňují obdobným způsobem. Poplatník daň platí 

buď dle vyměření na základě paušálních výdajů, či si uplatní výdaje v prokazatelné 

výši. V České republice mají navíc poplatníci možnost využít zdanění paušální částkou, 

avšak pouze v určitých případech. 

 

 

3.2.3 Příjmy z kapitálového majetku 

 

Mezi příjmy z kapitálového majetku se v České republice dle § 8 čZDP řadí: 

a) podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti 

s ručním omezeným a komanditní společnosti, 

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

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

d) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, 

e) úrokové a jiné výnosy z držby směnek. 

 

I přesto, že jsou tyto příjmy časté, vstupují do základu daně velmi zřídka, a to z důvodu, 

že většina těchto příjmů je zdaňována formou srážkové daně. 

 

 

Na Slovensku je v § 7 sZDP uvedeno, že příjmy, které vlastník obdrží pomocí nabytého 

majetku (privatizací, dědictvím, koupí apod.), se zdaňují jako příjmy z kapitálového 

majetku. Ty se zdaňují v převážné míře srážkovou daní. Poplatník se může rozhodnout, 

jestli příjmy zahrne do základu daně. Pokud ano, bude se daň sražená např. bankou za 

                                                 
18  SCHULTZOVÁ, Anna: Daňovníctvo: daňová teória a politika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 

spol. s r. o., 2009. 237 s. ISBN 978-80-8078-264-1. Kapitola II., Priame dane, s. 52-56. 
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účelem vyčíslení daně, považovat za zálohu. V případě, že se rozhodně příjmy 

nezahrnovat do základu daně, výběrem srážkovou daní je jeho povinnost splněna.19 

 

Rozdílem v předmětu daně je posuzování podílů na zisku, jelikož v čZDP jsou tyto 

příjmy zahrnuty do předmětu daně, avšak ve sZDP jsou tyto příjmy uvedeny  

v § 3 odst. 2 jako příjmy, které nejsou předmětem daně. 

Příjmy z kapitálového majetku se zdaňují v obou zemích obdobným způsobem. 

V převážné míře se tyto příjmy zdaňují srážkovou daní, avšak poplatník se může 

rozhodnout, že tyto příjmy sníží o prokazatelné výdaje a zahrne je tak do základu daně. 

 

 

3.2.4 Příjmy z pronájmu 

 

Dani z příjmů v České republice dle § 9 čZDP podléhá: 

a) pronájem nemovitostí nebo bytů, 

b) pronájem movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, který spadá do § 10. 

 

Poplatník si může zvolit možnost zdanění, která mu více vyhovuje, a to buď: 

1. výdaje ve skutečné výši, nebo 

2. výdaje v paušální ve výši 30 % z příjmů. 

 

V případě, že zvolí možnost výdajů v paušální výši, musí vést evidenci o příjmech  

a pohledávkách, které jakkoliv souvisí s pronájmem. Pokud zvolí možnost výdajů ve 

skutečně vynaložené výši, je povinen vést záznamy o všech příjmech i výdajích,  

a to v časovém sledu, evidenci odepisovaného hmotného majetku, tvorbě a použití 

rezerv, pohledávek a závazků a mzdovou evidenci.20 

 

 

                                                 
19  SCHULTZOVÁ, Anna: Daňovníctvo: daňová teória a politika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 

spol. s r. o., 2009. 237 s. ISBN 978-80-8078-264-1. Kapitola II., Priame dane, s. 56-58. 
 
20  Podnikatel.cz – Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009 [online]. 2009. [cit. 2009-12-

10]. Dostupné na <http://www.podnikatel.cz/clanky/danime-prijmy-z-pronajmu-nemovitosti-za-
rok-2009/> 
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Na Slovensku tvoří základ daně u příjmů z pronájmu, stejně jako u příjmů z podnikání 

či u příjmů z jiné samostatně výdělečné činnosti, rozdíl mezi příjmy a výdaji 

vynaloženými na dosažení, udržení a zajištění příjmů z pronájmu nemovitostí  

či movitých věcí, které se pronajímají jako příslušenství nemovitosti, jak je uvedeno  

v § 6 sZDP, a to buď v prokazatelné výši, nebo ve výši 40 % z příjmů.21 

 

Základem daně z příjmů v České i Slovenské republice jsou příjmy snížené o výdaje 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení. Na Slovensku však tento základ daně není 

konečný, je totiž součástí příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

 

 

3.2.5 Ostatní příjmy 

 

V případě, že příjmy v České republice nelze zařadit do žádné z předchozích skupin 

příjmů, patří mezi ostatní příjmy dle § 10 čZDP, a to např.: 

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

b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, 

c) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží. 

 

Z toho plyne, že k příjmům, které se řadí do § 10, se musí přistupovat individuálně, 

jelikož nejsou tak přesně definovány jako v předchozích paragrafech. 

Pro zdanění jsou možné 3 režimy, a to: 

1. výběr daně srážkovou daní, 

2. výběr daně dle příjmů snížených o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení 

příjmů, 

3. výběr daně zvláštní sazbou daně ze základu daně.22 

 

 

                                                 
21  SCHULTZOVÁ, Anna: Daňovníctvo: daňová teória a politika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 

spol. s r. o., 2009. 237 s. ISBN 978-80-8078-264-1. Kapitola II., Priame dane, s. 52-56. 
 
22  POLÁK, M. a kol. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2008. 91 s. ISBN 978-80-214-3729-6. Kapitola IV., Daň z příjmů FO – detailní pohled,  
s. 77-81. 
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Ostatní příjmy na Slovensku jsou specifické svou nepravidelností a nepotřebností 

oprávnění. Dle § 8 sZDP se příjmy zahrnou buď do základu daně, kdy je možno výdaje 

uplatnit pouze v prokazatelné výši, nebo se zdaní srážkovou daní.23 

 

Příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení jsou základem daně,  

a to jak v České, tak i Slovenské republice. V případě, že jsou výdaje vyšší než příjem, 

k rozdílu se nepřihlíží. 

 

 

Kromě správného určení základů daně dle jednotlivých paragrafů je důležité vyloučit ty 

příjmy, které jsou od daňové povinnosti osvobozeny. 

 

 

3.3 Osvobození od daně 

 

U příjmů osvobozených od daně je potřeba zdůraznit skutečnost, že nejde o příjmy, 

které by nebyly předmětem daně, ale o příjmy, které předmětem daně jsou, avšak 

podléhají určitému osvobození. 

 

Mezi příjmy osvobozené od daně v České republice se řadí např. příjmy z prodeje 

rodinného domu, bytu, a to pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně 2 roky 

bezprostředně před prodejem či po dobu kratší 2 let a použije-li příjmy z prodeje na 

uspokojení bytové potřeby. 

Dále jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor, je-li 

doba mezi nabytím a prodejem delší jak 5 let. 

Mezi další příjmy osvobozené od daně a často se vyskytující se řadí příjmy v rámci 

vyživovací povinnosti, dávky sociální péče, odměny za odběr krve, dotace ze státního 

rozpočtu či stipendia. 

 

 

                                                 
23  SCHULTZOVÁ, Anna: Daňovníctvo: daňová teória a politika. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 

spol. s r. o., 2009. 237 s. ISBN 978-80-8078-264-1. Kapitola II., Priame dane, s. 58-59. 



 34 

Na Slovensku se od reformy v roce 2004 osvobozují v plném rozsahu příjmy z loterií  

a jiných her provozovaných při dodržení podmínek zákona o loteriích a jiných 

podobných hrách se souhlasem Ministerstva financí SR. Ty se do roku  

2003 osvobozovaly pouze do výše 300 000 Sk.  

 

Kromě příjmů FO osvobozených od daně z příjmů jsou v zákoně uvedeny i příjmy ze 

závislé činnosti osvobozené od daně, mezi které patří např.: 

- příjmy ve formě úhrady výdajů vynaložených zaměstnavatelem na doškolení 

zaměstnance, které souvisí s jeho činností nebo podnikáním, 

- hodnota stravování, které je poskytováno zaměstnancům jako nepeněžní plnění, 

- hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnancům jako nepeněžní 

plnění, 

- využití rekreačních, zdravotních, sportovních a kulturních zařízení 

zaměstnancem ve vlastnictví zaměstnavatele apod. 

 

Další možností, jak snížit výši daňové povinnosti, je uplatnění nezdanitelné části 

základu daně. 

 

 

3.4 Nezdanitelná část základu daně 

 

Částky, které jsou ze zákona považovány za nezdanitelné, lze odečíst od základu daně. 

Snižují tedy ve svém důsledku daňovou povinnost poplatníka. 

 

Souhrn příjmů, které jsou nezdanitelné v České republice, se nachází  

v § 15 zákona o daních z příjmů. Mezi ty řadíme: 

- Dary lze považovat za nezdanitelnou část, avšak pouze je-li hodnota darů vyšší jak 

1 000 Kč nebo přesáhne 2 % dílčího základu daně. Maximálně však lze odečíst  

10 % dílčího základu daně. 

- Úroky  z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, který byl použit na 

potřeby ve vlastním bytě či domě, a to do výše 300 000 Kč na jednu domácnost. 
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- Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, které si hradí poplatník, 

také snižují základ daně, ty se však snižují o částku 6 000 Kč, konečná maximální 

výše však nesmí přesáhnout částkou 12 000 Kč ročně. 

- Pojistné na soukromé životní pojištění hrazené poplatníkem snižuje za stanovených 

podmínek základ daně maximálně ve výši 12 000 Kč ročně. 

- V případě dalšího vzdělávání snižují základ daně částky vynaložené na úhrady za 

zkoušky ověřující výsledky, a to v maximální roční výši 10 000 Kč, u poplatníka se 

zdravotním postižením 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního postižení  

15 000 Kč. 

 

Dále čZDP uvádí, že si poplatník může odečíst od základu daně kromě nezdanitelných 

částí základu daně také odčitatelné položky. 

 

V § 34 čZDP nalezneme odčitatelné položky jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. 

Konkrétně fyzických osob se týkají dvě odčitatelné položky uvedené v tomto paragrafu. 

Jedná se o daňovou ztrátu a výdaje vynaložené na výzkum a vývoj.  

 

Daňovou ztrátu si poplatník může uplatnit v maximálně pěti následujících zdaňovacích 

obdobích jdoucích po sobě po období, kdy byla ztráta vyměřena. Tuto si může uplatnit 

celou, nebo po částech. Daňová ztráta, která vznikla do roku 2003 včetně, si může 

uplatnit v maximálně sedmi následujících obdobích. 

 

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj za zdaňovací období ve výši 100 % si uplatní 

ti, jejichž náklady jsou daňově uznatelné a realizace výzkumu není dotována veřejnými 

zdroji. 

 

 

V současnosti je možné snížit si na Slovensku základ daně o položku na poplatníka, na 

manžela/manželku, příspěvek na doplňkové spoření, finanční prostředky na účelové 

spoření a pojistné na životní pojištění. 
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Nezdanitelná část základu daně na slovenského poplatníka činí v případě, že je základ 

daně nižší než 100násobek platného životního minima, které je pro rok 2010 ve výši  

185,19 €/měsíc pro jednu plnoletou fyzickou osobu, 19,2násobek životního minima. 

V případě, že je základ daně vyšší, odpovídá výše nezdanitelné části rozdílu  

44,2násobku životního minima a ¼ základu daně. 

 

Př. Poplatníkův základ daně je ve výši 18 519 € (tedy je nižší než 100násobek životního 

minima). Výše jeho nezdanitelné části základu daně na poplatníka odpovídá 

19,2násobku životního minima, tedy 3 555,65 €. 

 U poplatníka se základem daně vyšším než je 100násobek životního minima, např. 

19 200 € je nezdanitelná část základu daně na poplatníka ve výši rozdílu 

44,2násobku životního minima a ¼ základu daně, tedy rozdíl mezi  

8 185,4 € a 4 800 €. Poplatník si tedy může uplatnit tuto nezdanitelnou část ve výši 

3 385,4 €. 

 

V případě, že poplatníkův základ daně je nižší nebo se rovná 176,8násobku životního 

minima (pro rok 2010 tedy nižší nebo roven částce 32 741,59 €) a jeho manželka žijící 

s ním v domácnosti nemá vlastní příjem, nezdanitelná část základu daně na 

manželku odpovídá 19,2násobku životního minima (3 555,65 €). V případě, že 

manželka příjem má, avšak ten nepřesahuje 19,2násobek životního minima, je 

nezdanitelnou částí základu daně rozdíl mezi sumou 19,2násobku a vlastním příjmem 

manželky (3 555,65 € – příjem manželky). Pokud manželčin příjem přesahuje  

19,2násobek životního minima, nezdanitelná část základu daně na manželku se 

neuplatňuje. 

 

Př. Poplatníkův základ daně je ve výši 18 519 € (tedy je nižší než 176,8násobek 

životního minima). Jeho manželka žijící s ním ve společné domácnosti nemá 

žádné příjmy. Výše jeho nezdanitelné části základu daně na manželku tedy 

odpovídá částce 3 555,65 €, tj. 19,2násobku životního minima. 

 Poplatník, jehož manželka má příjem ve výši 3 280 €, si může uplatnit 

nezdanitelnou část ve výši rozdílu 19,2násobku životního minima a výši jejích 

příjmů, tedy částku 275,65 €. 
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Pokud je poplatníkův základ daně vyšší jak 176,8násobek životního minima  

(32 741,59 €) a jeho manželka žijící s ním v domácnosti nemá vlastní příjem, je 

nezdanitelnou částí rozdíl mezi 63,4násobkem životního minima a ¼ základu daně 

(11 741,05 € – ¼ základu daně). Pokud má manželka vlastní příjem, odečte se od 

předchozí nezdanitelné částky vlastní příjem manželky  

(11 741,05 € – ¼ základu daně – příjem manželky). 

 

Př. Poplatník má základ daně 33 820 €. Manželka žijící s ním ve společné 

domácnosti nemá vlastní příjmy, tudíž výše jeho nezdanitelné části bude rozdíl 

11 741,05 € a 8 455 € (63,4násobek životního minima – ¼ základu daně). Může 

si tedy uplatnit 3 286,05 €. 

 Pokud má manželka tohoto poplatníka příjmy ve výši 3 080 €, si může odečíst 

částku 206,05 €. 

 

Příspěvek na doplňkové důchodové spoření je uznatelný do výše 398,33 €, avšak 

pouze za podmínek, že: 

- smluvená doba placení je minimálně 10 let, přičemž částka není poplatníkovi 

vyplacena před touto lhůtou, a zároveň 

- plnění nastane nejdříve dovršením 55. roku života.24 

 

 

3.5 Slevy na dani 

 

Na rozdíl od nezdanitelných částek slevy na dani nesnižují základ daně, nýbrž až 

vypočtenou daňovou povinnost. 

 

Mezi „klasické slevy“ v České republice uvedené v § 35 čZDP patří ty plynoucí 

z titulu zaměstnávání zaměstnanců s tělesným postižením. Takoví zaměstnavatelé si 

mohou vypočtenou daň snížit o: 

- částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

                                                 
24  Finance.sk – Čo je nezdaniteľná časť základu dane? [online]. 2010. [cit. 2009-01-04]. Dostupné na 

<http://www.finance.sk/dane/informacie/nezdanitelne-polozky/co-je-nezdanitelna-cast-zd/>  



 38 

- částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením, 

- polovinu daně, v případě, že zaměstnává minimálně 25 zaměstnanců, ze kterých 

má více než 50 % zdravotní postižení. 

 

Slevy na dani uvedené v § 35ba čZDP si může uplatnit každý poplatník uvedený  

v § 2 zákona o dani z příjmů a to pro rok 2010 o částku: 

- 24 840 Kč na poplatníka, 

- 24 840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka/manžel 

držitelem průkazu ZTP/P, pak se tato částka zvýší na dvojnásobek, 

- 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupně, 

- 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

- 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P 

- 4 020 Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, 

a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy 

doktorského studia VŠ. 

 

Dále má poplatník při splnění zákonem stanovených podmínek nárok dle § 35c čZDP 

uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, a to ve výši  

11 604 Kč ročně, avšak v souhrnu v maximální výši 52 200 Kč. 25 Za vyživované dítě se 

dle § 35c čZDP považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, dítě druhého z manželů  

a vnouče, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění 

uplatnit, pokud je  

a) nezletilým dítětem,  

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně a  

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,  

                                                 
25  POLÁK, M. a kol. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2008. 91 s. ISBN 978-80-214-3729-6. Kapitola III., Obecný pohled na daň z příjmů 
fyzických osob, s. 24-38. 
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2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, 

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost.  

 

 

Na Slovensku se sleva na dani, která nesnižuje základ daně, ale až daňovou povinnost, 

nazývá daňový bonus. Ten si uplatňuje slovenský poplatník na základě § 33 sZDP. 

Uplatnit si jej může v případě, že měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti 

minimálně ve výši 6násobku minimální mzdy, nebo příjmy z podnikání a jiné 

samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu ve výši 6násobku minimální mzdy  

a vykázal základ daně. Pro rok 2009 je stanovená výše daňového bonusu na částku 

235,95 € na každé dítě žijící v domácnosti s poplatníkem.26 

                                                 
26  Finance.sk – Daň z príjmu fyzických osôb [online]. 2010. [cit. 2010-01-04]. Dostupné na 

<http://www.finance.sk/dane/informacie/dan-z-prijmu-fo/> 
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4. Analýza současné situace v příkladech 

 

V této kapitole prezentuji daňové zatížení za rok 2010 a výši čisté mzdy na fiktivních 

poplatnících daně z příjmu FO ze závislé činnosti v České i Slovenské republice a jejich 

následné porovnání. 

Tito dva poplatníci pobírají srovnatelnou výši hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši  

113 % průměrné hrubé mzdy v obou zemích za 3. čtvrtletí 2009. Dále jsem vypočítala 

jejich sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň. 

 

Pro porovnání jsem zvolila u slovenského poplatníka přepočet z eura na české koruny 

kurzem ČNB 25,23 CZK/EUR platným ke dni 9. 4. 2010. 

 

U poplatníků z obou zemí vycházím ze zákonů platných k 1. 1. 2010. 

 

 

4.1 Vymezení základních kritérií 
 

Kromě příjmů ze závislé činnosti u těchto poplatníků v roce 2010 vznikly příjmy 

z pronájmu dle § 9 čZDP a § 6 sZDP. V prvním příkladě se jedná o pronájem bytů, 

jejichž rozloha činí 55 m2, v příkladě druhém pak jde o pronájem garáže o rozloze  

20 m2. 

 

Výši pronájmů jsem určila dle průměrné výše ceny pronájmu bytů 2+1 o rozloze  

55 m2 a garáží o rozloze 20 m2 v Brně a Košicích, kterou jsem zjistila z internetových 

nabídek realitních kanceláří Sreality a m2.27 Tuto cenu je třeba brát pouze jako 

orientační pouze pro porovnání v modelových příkladech. 

 

 

 

                                                 
27  Sreality.cz - reality a nemovitosti z celé ČR [online]. 2010. [cit. 2010-03-10]. Dostupné na 

<http://www.sreality.cz/> 
 
 Reality, domy, byty a pozemky hľadajte na m2.zoznam.sk [online]. 2010. [cit. 2010-03-10]. 

Dostupné na <http://m2.zoznam.sk/> 
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4.2 Příklad č. 1 
 

Poplatník pobírá měsíční mzdu od svého zaměstnavatele, u kterého podepsal prohlášení  

k dani. Dále mu vznikají příjmy z pronájmu vlastního bytu 2+1 o rozloze 55 m2. 

Uplatňuje si daňové zvýhodnění na 2 nezletilé děti a slevu na manželku bez vlastních 

příjmů žijící ve společné domácnosti. 

 

 

4.2.1 Daňová povinnost poplatníka ČR 
 

Český poplatník měl v březnu 2010 měsíční hrubou mzdu ve výši 26 540 Kč. Díky 

podepsanému prohlášení k dani má nárok uplatnit si slevu na poplatníka ve výši  

2 070 Kč a daňové zvýhodnění na 2 vyživované děti ve výši 1 934 Kč. Výše měsíčních 

příjmů z pronájmu bytu je 11 000 Kč. 

 

 Tabulka 6: Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka z ČR 

Položka Poplatník ČR (v Kč) 

Hrubá mzda 26 540 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 9 % 6 635 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 25 % 2 389 

Sociální pojištění ze mzdy 6,5 % 1 726 

Zdravotní pojištění ze mzdy 4,5 % 1 195 

Základ daně = superhrubá mzda 35 564 

Základ daně po zaokrouhlení 35 600 

Daň 15 % 5 340 

Sleva na poplatníka 2 070 

Daň po slevě 3 270 

Daňové zvýhodnění na děti 1 934 

Záloha na daň (+)/daňový bonus (-) 1 336 

Čistá mzda 22 283 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Za dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti se považuje 12násobek základu daně 

(superhrubé mzdy), v tomto případě částky 35 564 Kč. Dílčí základ daně z těchto 

příjmů je tedy ve výši 426 768 Kč. 

 

Příjmy z pronájmu u českého poplatníka jsou v měsíční výši 11 000 Kč, roční úhrn 

příjmů je tedy 132 000 Kč. Poplatník si uplatňuje výdaje v paušální výši  

30 %, tj. 39 600 Kč. Základem daně z příjmů z pronájmu tedy zůstává částka  

92 400 Kč. 

 

  Tabulka 7: Roční daňová povinnost z příjmů z pronájmu u poplatníka z ČR 

Výše příjmu (v K č) Uplatněná výše výdajů Základ daně Daň 15 % 

132 000 30 % 92 400 13 860 

  Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Pro zjištění skutečné daňové povinnosti za rok 2010 je potřeba do základu daně 

zahrnout kromě dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti i dílčí základ daně 

z pronájmu. Z tohoto základu daně se po zaokrouhlení vypočítá daň ve výši 15 %, od 

které se dále odečte sleva na poplatníka a sleva na manželku žijící ve společné 

domácnosti s poplatníkem. Z této daně po odečtení slev je možné si uplatnit daňové 

zvýhodnění na děti, avšak pouze do výše vypočítané daňové povinnosti. V případě, že 

je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je rozdíl brán jako daňový bonus, 

který si poplatník může uplatnit. Posledním krokem je odečtení zaplacených záloh na 

dani, které poplatníkovi srazil zaměstnavatel ze mzdy. Výslednou daňovou povinnost 

tohoto poplatníka prezentuji v přiloženém daňovém přiznání (viz Příloha 3). 
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 Tabulka 8: Zjišt ění skutečné roční daňové povinnosti u poplatníka ČR 

Položka Částka 

Dílčí základ daně dle § 6 426 768 

Dílčí základ daně dle § 9 92 400 

Základ daně po zaokrouhlení 519 100 

Daň 15 % 77 865 

- sleva na poplatníka 24 840 

- sleva na manželku 24 840 

Daň po slevách 28 185 

- daňové zvýhodnění na 2 děti 23 208 

Daňová povinnost 4 977 

- zálohy na daň 16 032 

Přeplatek - 11 055 

  Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

4.2.2 Daňová povinnost poplatníka SR 
 

Výše hrubé mzdy v březnu roku 2010 byla u poplatníka ze Slovenské republiky  

807,51 €. Taktéž podepsal prohlášení k dani a uplatňuje si zvýhodnění na 2 nezletilé 

děti (39,32 €) a slevu na poplatníka (296,31 €). Z pronájmu bytu pobírá příjmy  

v měsíční výši 420 €. 
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Tabulka 9: Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka ze SR 

Poplatník SR 
Položka 

v € v Kč 

Hrubá mzda 807,51 20 373 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 25,2 % 203,50 5 134 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 10 % 80,75 2 038 

Sociální pojištění ze mzdy 9,4 % 75,91 1 916 

Zdravotní pojištění ze mzdy 4 % 32,30 815 

Částečný základ daně 699,30 17 642 

Nezdanitelná část na poplatníka 296,31 7 476 

Základ daně 402,99 10 166 

Daň 19 % 76,57 1 932 

Sleva na děti 39,32 992 

Záloha na daň (+)/daňový bonus (-) 37,25 940 

Čistá mzda 662,05 16 702 

  Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Za částečný základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro výpočet roční daňové 

povinnosti se považuje 12násobek měsíčního částečného základu daně, v tomto případě 

je tedy částečným základem daně z těchto příjmů částka 8 391,60 € (211 705 Kč). 

 

Poplatníkovy měsíční příjmy z pronájmu jsou ve výši 420 €, roční příjem poplatníka 

z pronájmu je tedy 5 040 €. Jelikož je na Slovensku možnost odečíst si od tohoto 

základu daně osvobození ve výši 5násobku životního minima, tzn. pro rok 2010 částku 

894,60 €, poplatník bude do částečného základu daně počítat pouze částku  

2 487,24 €. Z této částky si poplatník uplatní paušální výdaje ve výši 40 %, tedy sumu 

1 658,16 €. Daňová povinnost se tedy bude počítat ze základu daně ve výši 2 487,24 €. 
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 Tabulka 10: Daňová povinnost z příjmů z pronájmu u poplatníka ze SR 

Výše příjmu Výše osvobození Výše výdajů Základ daně Daň 19 % 

127 159 22 570 41 835 62 753 11 923 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Postup výpočtu daňové povinnosti u slovenského poplatníka se v několika krocích 

oproti českému výpočtu liší. Základ daně tvoří jak částečný základ daně z příjmů ze 

závislé činnosti, tak i základ daně z pronájmu. Dále se ale od tohoto základu odečítají 

nezdanitelné částky na poplatníka a manželku žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti. Daň ve výši 19 % se počítá právě z tohoto sníženého základu daně. 

Poplatníci mající nezletilé děti si mohou v této části výpočtu uplatnit daňové bonusy. 

Vypočítaná daňová povinnost se sníží o zaplacené zálohy na daň sražené 

zaměstnavatelem ze mzdy. Výsledek prezentuje přeplatek na dani či daňovou 

povinnost. U fiktivního poplatníka v tomto případě vyšel přeplatek na dani, který 

prezentuji v přiloženém daňovém přiznání (viz Příloha 4). 

 

Tabulka 11: Zjištění skutečné roční daňové povinnosti u poplatníka SR 

Částka 
Položka 

v € v Kč 

Dílčí základ daně dle § 5 8 391,60 211 705 

Dílčí základ daně dle § 6 2 487,24 62 753 

Základ daně 10 878,24 274 458 

- nezdanitelná částka na poplatníka 3 555,65 89 709 

- nezdanitelná částka na manželku 3 555,65 89 709 

Snížený základ daně 3 766,94 95 040 

Daň 19 % 715,72 18 058 

- daňový bonus na 2 děti 471,90 11 906 

Daňová povinnost 243,82 6 152 

- zálohy na daň 447 11 278 

Přeplatek - 203,18 - 5 126 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Závěr 
 

I přesto, že v České republice je daňová povinnost stanovena na výši 15 % a na 

Slovensku 19 %, daň bez uplatněného zvýhodnění na vyživované děti (na Slovensku 

bez daňového bonusu na děti) je v ČR v modelovém příkladě 2x vyšší s ohledem na 

hrubou mzdu. Po uplatnění této částky se rozdíl mírně srovná, ale i přesto zůstává  

o 0,42 % větší daňové břemeno na poplatníkovi z České republiky, což je ovšem 

relativně zanedbatelné. Čistou mzdu má v porovnání s hrubou mzdou vyšší český 

poplatník, a to o 1,98 %. 

 

 Tabulka 12: Srovnání české a slovenské měsíční daňové povinnosti 

Položka Český poplatník Slovenský poplatník 

Hrubá mzda 26 540 20 373 

Daň 20,12 % 9,48 % 

Daň po slevě 5,03 % 4,61 % 

Čistá mzda 83,96 % 81,98 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

U příjmů z pronájmu je zřejmé, že výhodu mají slovenští poplatníci, a to v možném 

osvobození těchto příjmů do výše 5násobku životního minima. Znamená to tedy, že 

příjmy do určité částky jsou na Slovensku úplně osvobozeny, a tudíž poplatníkovi 

odpadá povinnost podávat daňové přiznání. Příjmy uvedeného poplatníka sice tuto 

částku převyšují, avšak má možnost si své příjmy o tuto sumu zkrátit. Základ daně se 

tak oproti českému poplatníkovi, u kterého tvoří 70 % z příjmů z pronájmu, radikálně 

snižuje na necelých 50 %, avšak díky vyšší sazbě daně se tento rozdíl zmenšuje. I tak 

má ale poplatník ze Slovenské republiky o 1,12 % nižší daňovou povinnost. 
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 Tabulka 13: Srovnání české a slovenské daňové povinnosti z příjmů z pronájmu 

Položka Český poplatník Slovenský poplatník 

Příjmy z pronájmu 132 000 127 159 

Základ daně 70 % 49,35 % 

Daň 10,5 % 9,38 % 

   Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

V případě daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti i z pronájmu úhrnně se do 

velkého rozdílu obou základů daně promítá možnost osvobození části příjmů 

z pronájmu u slovenského poplatníka. Dalším rozdílem je to, že na Slovensku si 

poplatníci uplatňují nezdanitelnou část na poplatníka a na manželku žijící ve společné 

domácnosti již před zdaněním, tudíž snižují základ daně, ze kterého je daň následně 

počítána. Daň před uplatněním daňového zvýhodnění na děti (na Slovensku daňový 

bonus) je v modelovém příkladě na Slovensku o 1,42 % vyšší díky českým slevám na 

dani, které se v této fázi výpočtu daně uplatňují. Z důvodu, že si český poplatník může 

na své vyživované děti uplatnit až dvojnásobné zvýhodnění oproti slovenskému 

poplatníkovi, je výše daňové povinnosti po odečtení této sumy v České republice více 

než 2x menší. Oba poplatníci mají přeplatek na dani díky zaplaceným zálohám na daň 

ze mzdy, a to ve výši 2,12 % v ČR a 1,87 % v SR. 

 

 Tabulka 14: Srovnání celkové české a slovenské daňové povinnosti 

Položka Český poplatník Slovenský poplatník 

Celkový základ daně 519 100 274 458 

Daň 5,43 % 6,58 % 

Daňová povinnost 0,96 % 2,24 % 

Přeplatek na dani 2,12 %  1,87 %  

   Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Příklad č. 2 

 

V druhém příkladě chci poukázat na rozdíl daňové povinnosti při uplatnění osvobození 

daně na Slovensku u příjmů z pronájmu. Příjmy ze závislé činnosti jsou stejné jako 

v příkladě č. 1, avšak předmětem pronájmu je garáž o rozloze 20 m2. 

 

 

4.3.1 Daňová povinnost poplatníka ČR 
 

Poplatník měl v měsíci březnu 2010 hrubou mzdu ve výši 26 540 Kč, dílčí základ daně 

z těchto příjmů je 426 768 Kč. Příjmy z pronájmu u tohoto poplatníka jsou ve výši  

65 Kč/m2/měsíc, ročně má tedy poplatník z tohoto pronájmu příjem 15 600 Kč. 

Poplatník si uplatňuje výdaje v paušální výši 30 %, tj. 4 680 Kč. Dílčí základ daně 

z příjmů z pronájmu je tedy ve výši 10 920 Kč. 

 

  Tabulka 15: Daňová povinnost z příjmů z pronájmu u poplatníka z ČR 

Výše příjmu (v K č) Uplatněná výše výdajů Základ daně Daň 15 % 

15 600 30 % 10 920 1 638 

  Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Zjištění daňové povinnosti se v tomto případě provádí stejným způsobem jako 

v příkladě č. 1. Jediný rozdíl u tohoto poplatníka je změna daně po uplatnění 

zvýhodnění na děti, kdy v tomto případě již poplatník nemá daňovou povinnost, ale 

vznikl mu přeplatek na dani, který se po odečtení záloh na dani ještě zvýší.  
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 Tabulka 16: Zjištění skutečné roční daňové povinnosti u poplatníka ČR 

Položka Částka 

Dílčí základ daně dle § 6 426 768 

Dílčí základ daně dle § 9 10 920 

Základ daně po zaokrouhlení 437 600 

Daň 15 % 65 640 

- sleva na poplatníka 24 840 

- sleva na manželku 24 840 

Daň po slevách 15 960 

Zvýhodnění na 2 děti 23 208 

Daňová povinnosti/daňový bonus - 7 248 

- zálohy na daň 16 032 

Přeplatek - 23 280 

  Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

4.3.2 Daňová povinnost poplatníka SR 

 

Výše hrubé mzdy tohoto poplatníka v měsíci březnu 2010 byla 807,51 € (20 373 Kč), 

částečný základ daně z příjmů ze závislé činnosti je ve výši 8 391,60 € (211 705 Kč). 

Příjmy z pronájmu garáže jsou ve výši 2,8 €/m2/měsíc, ročně tedy 672 €. Po uplatnění 

osvobození ve výši 5násobku životního minima, tedy částky 894,60 €, poplatník 

osvobozuje celý svůj příjem z pronájmu a nemá tedy povinnost počítat daň z tohoto 

příjmu. 

 

V tomto případě je celkovým základem daně částečný základ daně z příjmů ze závislé 

činnosti z důvodu osvobození příjmů z pronájmu. Další postup je již stejný jako 

v předchozím příkladě. 
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Tabulka 17: Zjištění skutečné roční daňové povinnosti u poplatníka SR 

Částka 
Položka 

v € v Kč 

Dílčí základ daně dle § 5 8 391 211 705 

Dílčí základ daně dle § 6 - - 

Základ daně 8 391 211 705 

- nezdanitelná částka na poplatníka 3 555,65 89 709 

- nezdanitelná částka na manželku 3 555,65 89 709 

Snížený základ daně 1 279,70 32 287 

Daň 19 % 243,14 6 135 

- daňový bonus na 2 děti 471,90 11 906 

Daňová povinnost/daňový bonus - 228,76 - 5 771 

- zálohy na daň 447 11 278 

Přeplatek - 675,75 - 17 049 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

4.3.3 Závěr 

 

Zdanění příjmů z pronájmu v tomto případě podléhá pouze poplatník z České republiky, 

slovenský poplatník je osvobozen díky možnosti uplatnit si osvobození od daně. 

 

V případě daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti i z pronájmu úhrnně se do 

velkého rozdílu obou základů daně promítá možnost osvobození části příjmů 

z pronájmu u slovenského poplatníka. Dalším rozdílem je to, že na Slovensku si 

poplatníci uplatňují slevu na poplatníka a na manželku žijící ve společné domácnosti, 

které mají podobu nezdanitelných částí základu daně, již před zdaněním, tudíž snižují 

základ daně, ze kterého je daň následně počítána. Daň před uplatněním daňového 

zvýhodnění na děti (na Slovensku daňový bonus) je na Slovensku  

o 1,85 % vyšší díky českým slevám na dani, které se v této fázi výpočtu daně uplatňují. 

Z důvodu, že si český poplatník může na své vyživované děti uplatnit až dvojnásobné 

zvýhodnění oproti slovenskému poplatníkovi, je výše daňové povinnosti po odečtení 
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této sumy v České republice téměř 3x menší. Oba poplatníci mají přeplatek na dani díky 

zaplaceným zálohám na daň ze mzdy, a to ve výši 2,12 % v ČR a 1,17 % v SR. 

 

U celkové daňové povinnosti je rozdíl celkového základu daně způsoben především 

osvobozením příjmů z pronájmu dle § 6 sZDP. U daňové povinnosti před uplatněním 

zvýhodnění na děti je vyšší daňová povinnost u českého poplatníka  

o 0,75 %, po uplatnění těchto slev má vyšší daňový bonus poplatník ze Slovenska,  

a to o 2,44 %. Výsledný přeplatek na dani je v tomto případě o 2,73 % vyšší pro 

slovenského poplatníka. 

 

 Tabulka 18: Srovnání celkové české a slovenské daňové povinnosti 

Položka Český poplatník Slovenský poplatník 

Celkový základ daně 437 600 211 705 

Daňová povinnost 3,65 % 2,90 % 

Daňový bonus 0,29 % 2,73 % 

Přeplatek na dani 5,32 % 8,05 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

4.3.4 Porovnání poplatníka SR z pohledu příjmů z pronájmu 

 

Z důvodu možnosti uplatnění osvobození u § 6 sZDP uvádím srovnání prvního  

a druhého příkladu, kde poplatník v 1. příkladě zdaňoval veškeré příjmy z pronájmu  

a v 2. příkladě pouze příjmy snížené o toto osvobození. 

 

 Tabulka 19: Srovnání celkové daňové povinnosti u slovenského poplatníka 

Položka 1. příklad 2. příklad 

Celkový základ daně 274 458 211 705 

Daňová povinnost 7,28 % 3,80% 

Daň/daňový bonus 2,94 % - 1,82 % 

Přeplatek na dani 1,17 % 7,15 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Daňová povinnost před uplatněním slev na dani je v poloviční výši a po uplatnění 

zvýhodnění na vyživované děti v druhém příkladě již nevzniká daňová povinnost, nýbrž 

daňový bonus. Po úpravě tohoto bonusu o zaplacené zálohy na daň vzniká poplatníkovi 

6x větší přeplatek na dani. 
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Návrhy a doporučení 

 

Úkolem této kapitoly je zdůraznit poplatníkům legální prostředky, které umožňují snížit 

daňovou povinnost. Tyto návrhy se týkají příjmů, které pobírali poplatníci 

v modelových příkladech, tedy na příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků  

a příjmů z pronájmu. 

 

Pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka považuji za hlavní prostředek využití 

všech způsobů snížení daňové povinnosti, které umožňují příslušné daňové zákony 

v České i Slovenské republice. Samozřejmostí by měla být schopnost poplatníka 

prokázat, že zdanitelné příjmy i výdaje, které ve svém daňovém přiznání uplatňuje, jsou 

v souvislosti s činností, kterou provozuje. 

 

U příjmů ze závislé činnosti je dle mého názoru velmi výhodné podepsat prohlášení 

k dani. Toto prohlášení poplatníkovi umožňuje uplatňovat si slevy na dani a žádat 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Jedná se o slevu na dani na poplatníka, slevu  

na dani pro invalidního důchodce s invaliditou I., II. a III.stupně a o slevu na dani na 

studenta (slevu na dani na manželku je možno uplatnit až při ročním zúčtování). 

Následně je poplatníkovi ze mzdy srážena záloha na daň. Poté může zažádat do  

15. února následujícího roku o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, díky němuž mu bude případný 

přeplatek na zálohách vrácen. V případě zjištění nedoplatku se tato částka poplatníkovi 

nesráží. Pokud by prohlášení nepodepsal, nemůže uplatňovat ani měsíční slevy na dani, 

ani měsíční zvýhodnění na vyživované dítě. Ta si bude moct uplatnit až v daňovém 

přiznání, které si sám podá na finančním úřadě do 31. března následujícího roku. 

 

V případě příjmů z pronájmu je prvotním předpokladem pro nižší daňovou povinnost 

stanovení výše výdajů buď v paušální částce, nebo ve skutečné výši, a to dle toho, která 

z uvedených částek stanoví základ daně z těchto příjmů nižší. Na Slovensku je oproti 

České republice z mého pohledu velmi výhodná možnost odečíst si od základu daně 

částku ve výši 5násobku životního minima, pro rok 2010 je tedy toto osvobození ve výši 

894,60 €, čímž může poplatník svou daňovou povinnost z příjmů z pronájmu dostat 
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v určitých případech na nulovou výši. Využití je možno provést různými způsoby, 

jelikož tuto částku lze odečíst od vyššího základu daně, nebo jím lze v případě, že je 

výše příjmů rovna nebo menší než toto osvobození, zrušit celou daňovou povinnost  

z těchto příjmů. Poslední možností je příjem z pronájmu rozdělit na dvě části mezi 

manžele tak, že jedna část rovná výši tohoto osvobození (tudíž odpadá povinnost 

podávat daňové přiznání), a druhá část je druhým z manželů uvedena v daňovém 

přiznání a následně zdaněna. 
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení daňového zatížení fyzických osob v České  

a Slovenské republice se zaměřením na zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, jejich porovnání a následné navrhnutí optimalizace těchto příjmů dle platných 

legislativ v ČR i SR. K tomu, aby bylo možné učinit závěry, bylo nutné posoudit situace 

v obou zemích, k čemuž jsem využila modelových příkladů. 

 

I přesto, že do roku 1993 měly tyto dvě země jednu daňovou soustavu, po rozdělení se 

od sebe začaly lišit, zejména po proběhnutí daňové reformy na Slovensku v roce 2004, 

kdy vstoupila v platnost jednotná sazba daně ve výši 19 %. Česká republika ji v tomto 

směru následovala až v roce 2008, kdy zavedla jednotnou sazbu daně ve výši  

15 %. Zavedení této sazby daně beru jako pozitivní krok, jelikož je dle mého názoru 

velmi motivující pro poplatníky. U dřívějšího zdanění platilo pravidlo „čím více 

vyděláš, tím více zaplatíš na daních“, avšak nyní platí stejné procento daně jak z příjmu 

ve výši 15 000 Kč, tak i 150 000 Kč. Tudíž se poplatníci nemusí bát začít podnikat 

z důvodu, že by většinu svých příjmů použili k zaplacení daňové povinnosti. 

 

Na uvedených příkladech jsem se snažila využít možností, které dané legislativy 

umožňují, a navrhnout tak nejvýhodnější řešení, která by měla vést k optimalizace 

daňové povinnosti poplatníka. 

 

V prvním příkladě jsem dospěla k názoru, že v případě podepsaného prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků je 

díky vyšším slevám na dani, nezdanitelným částkám a zvýhodnění na vyživované dítě 

výhodnější zdanění těchto příjmů v České republice. Daňovým poplatníkům je zde 

vrácen větší přeplatek na dani.  

 

V druhém příkladě je ale názorně prezentována možnost odečtení určité částky u příjmů 

z pronájmu na Slovensku. Tím může v případě pronajímání nemovitostí za nižší částku 

slovenskému poplatníkovi odpadnout povinnost podávat daňové přiznání za tyto příjmy, 
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případně mu daňovou povinnost o mnoho sníží. V tomto případě je tedy lepší zdanění  

u poplatníků ze Slovenské republiky. 

 

Dle mého názoru nelze přesně určit, který stát má v současné době výhodnější daňový 

systém z pohledu zdanění fyzických osob. V obou daňových soustavách se nachází 

možnosti, které se v druhé soustavě nenachází, a jsou pro poplatníky výhodné.  
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