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Abstrakt 
 
V bakalářské práci jsou porovnány daňové systémy Slovenské a České republiky 

se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. Tato práce rovněž obsahuje 

ukázky dopadu daňových zákonů na konkrétní typy daňových subjektů  

a zhodnocení rozdílů mezi daňovými systémami obou zemí. V poslední části 

práce jsou uvedené možnosti daňové optimalizace na Slovensku a v České 

republice.   

 

Abstract  

 

In the bachelor thesis, there is a comparation of tax systems of the Slovak  

and Czech republic focused on income tax of corporations. This paper  

also contains examples of a tax legislation impact on specific types of tax subjects  

and an evaluation of differences between tax systems of each country. In the final 

part, possibilities for a tax optimalization in both countries are mentioned.  
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Úvod 

 

V bakalárskej práci sa budem zaoberať komparáciou daňových systémov dvoch 

členských krajín Európskej únie, a to Slovenskej a Českej republiky,  

pričom sa zameriam na problematiku zdaňovania právnických osôb. Táto tematika je 

veľmi zaujímavá, pretože daňové príjmy tvoria najväčšiu časť príjmovej stránky 

štátneho rozpočtu, a teda financujú väčšinu výdavkov verejných rozpočtov, čiže majú 

veľký význam pre fungovanie štátu ako takého. (5) Nezanedbateľnou súčasťou 

daňových príjmov štátneho rozpočtu sú práve výnosy z dane z príjmu právnických osôb,  

ktorej význam v mnohých krajinách stále rastie. (7) 

 

Problematika daní a zdaňovania je dôležitá v prvom rade pre samotného občana, 

prípadne obchodnú spoločnosť, ktorí podliehajú určitej daňovej povinnosti. Práve 

poplatníci a platitelia dane majú často veľmi nízke daňové povedomie, čo vedie 

k nepresnému alebo nesprávnemu výpočtu vlastnej daňovej povinnosti, ale aj k zlému 

odvodu dane.  

 

V súčasnosti sa vyvíjajú rôzne snahy o harmonizáciu a štandardizáciu daňových 

systémov krajín Európskej únie, ktoré sú viac či menej úspešné. Je to spôsobené najmä 

zložitosťou systémov jednotlivých krajín a ich veľkou diferenciáciou.  Porovnaním 

daňových zákonov Českej a Slovenskej republiky, krajín navzájom si veľmi blízkych, 

ktoré tvorili dlhé roky jeden štát a samostatne fungujú len necelých dvadsať rokov,  

si názorne ukážeme, aké veľké rozdiely sa nájdu v daňových sústavach dvoch síce 

rôznych, ale veľmi podobných krajín. Na základe tohto porovnania si môžeme ľahko 

domyslieť veľkú rozdielnosť v daňových systémoch krajín Európskej únie, prípadne 

celého sveta, a komplikovanosť určovania jednotných  daňových pravidiel.  

 

Moja bakalárska práca je zložená zo štyroch základných častí. V prvej sú uvedené 

základné teoretické pojmy týkajúce sa daňového systému a ich objasnenie, význam. 

V druhej polovici tejto časti sa venujem konkrétne dani z príjmu právnických osôb,  

jej historickému vývoju  a súčasnému významu. V druhej kapitole porovnávam daňové 

systémy oboch krajín najprv všeobecne, potom so zameraním na daň z príjmu 
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právnických osôb. Tejto dani sa venujem podrobne, rozoberám ju z viacerých hľadísk. 

Tretia kapitola obsahuje príklady, ako môžu určité ustanovenia v zákone ovplyvniť 

konkrétny typ poplatníka. Ďalej je tu uvedený výpočet výslednej daňovej povinnosti  

u určitého poplatníka v Českej a Slovenskej republike. Návrhová časť zahŕňa 

zhodnotenie rozdielov medzi Slovenskou a Českou republikou v zdaňovaní príjmov 

právnických osôb a taktiež možnosti daňovej optimalizácie poplatníkov v týchto 

krajinách. 

 

Ciele bakalárskej práce 

 

K hlavným cieľom mojej bakalárskej práce patrí vytvoriť prehľadný dokument 

porovnávajúci daňové systémy Slovenskej a Českej republiky so zameraním  

na zdaňovanie právnických osôb, ktorý bude obsahovať tie najvýznamnejšie  

a najzásadnejšie aspekty. Taktiež chcem analyzovať nájdené rozdiely medzi oboma 

sústavami a určiť, aký majú dopad na konkrétneho poplatníka. Ďalším cieľom je  

aj nájdenie možností na daňovú optimalizáciu pre poplatníkov na Slovensku aj v Českej 

republike.  

 

Metódy využité v bakalárskej práci 

 

V mojej bakalárskej práci som aplikovala viaceré metódy myšlienkového poznávania. 

Pri spracovávaní teoretickej časti  bakalárskej práce bola použitá metóda syntézy, kedy 

som zjednocovala informácie získané z rôznych zdrojov do jedného celku. Najviac 

využívanou metódou bola metóda komparácie (porovnávania), ktorú som uplatnila  

pri porovnávaní českého a slovenského daňového systému a pri hľadaní rozdielov 

medzi jednotlivými sústavami. Na druhej strane, pri stanovovaní podobností  

medzi daňovými sústavami som aplikovala metódu analógie. Metódu analýzy som 

využila pri rozbore jednotlivých zákonov o dani z príjmov, umožnila mi odhaliť  

ich štruktúru a oddeliť podstatné časti od menej podstatných.  Metóda dedukcie bola 

aplikovaná v záverečnej časti bakalárskej práce, keď som odvodzovala doporučenia  

na daňovú optimalizáciu poplatníkov. (6) 
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1 Teoretické východiská 

 

Vrámci teoretických východísk práce uvádzam základné pojmy, s ktorými sa často 

stretávame pri práci s daňami a daňovými zákonmi, a tiež vývoj dane z príjmu 

právnických osôb od minulosti cez súčasnosť až po možné trendy v blízkej budúcnosti.  

 

1.1 Základné pojmy daňovej teórie 

 

Pre pochopenie daňovej problematiky je nutné si vysvetliť, čo to vlastne daň je, aké má 

funkcie a podľa akých kritérií môžeme dane klasifikovať. 

 

1.1.1 Definícia  dane a jej funkcie 

 
Daň je povinná nenávratná platba do verejného rozpočtu. Povinnosť platiť dane vyplýva 

priamo zo zákona a jej nesplnenie je trestné. Nenávratnosť platby znamená, že poplatník 

nemá nárok na ekvivalentnú protihodnotu od štátu, napríklad v podobe verejných 

služieb. Výnosy z daní plynú v prvom rade do štátneho rozpočtu, poprípade  

do rozpočtov samospráv. Medzi základné daňové princípy patrí aj neúčelovosť dane,  

čo znamená, že poplatník po zaplatení dane nevie, na aký účel štát jeho platbu použije. 

Vo všeobecnosti sa pod pojmom dane rozumejú nielen dane ako také, napríklad daň 

darovacia, ale aj príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, clá, miestne poplatky  

a podobne. (4), (2) 

 

Dane sú najvýznamnejším príjmom verejného rozpočtu. Z verejného rozpočtu  

sú financované oblasti, ktoré nedokáže efektívne zabezpečiť trh. Medzi takéto oblasti 

patrí napríklad zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, verejná doprava.  

 

Najdôležitejšími funkciami daní sú alokačná, redistribučná a stabilizačná funkcia. (8), 

(5) 

• Alokačná – uplatňuje sa v prípade, keď tržný mechanizmus nedokáže efektívne 

alokovať zdroje. Takáto neefektívnosť sa prejavuje najmä pri existencii 

verejných statkov, ktorých spotreba je nedeliteľná medzi jednotlivcov  
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a jednotlivci sú z ich spotreby nevylučiteľní. Príkladom verejného statku je 

verejná cesta.  

 

• Redistribučná – táto funkcia slúži na zmiernenie rozdielov medzi chudobnými  

a bohatými presúvaním časti bohatstva smerom k chudobným.  

 

• Stabilizačná – stabilizačnou funkciou sa rozumie zmierňovanie cyklických 

výkyvov v ekonomike tak, aby sa zaistila cenová stabilita a určitá miera 

zamestnanosti.  

 

Medzi funkcie daní sa často radí aj fiškálna funkcia, ktorá znamená získavanie 

finančných prostriedkov do verejných rozpočtov, z ktorých sú následne hradené verejné 

výdaje. (4) 

 

1.1.2 Klasifikácia daní 

 

Vzhľadom na to, že dane sa dajú deliť podľa mnohých kritérií, tematika ich klasifikácie 

je pomerne rozsiahla. K najdôležitejším hľadiskám však patrí spôsob uloženia dane, 

ktorý určuje, či môže subjekt preniesť daňové bremeno na iný subjekt, a ďalej  

je významné členenie podľa objektu, z ktorého sa daň vyberá. 

 

• podľa spôsobu uloženia  

• priame – poplatník ich platí na úkor svojich príjmov a nemôže ich preniesť 

na iný subjekt a 

• nepriame – subjekt, ktorý odvádza nepriame dane ich zväčša neplatí 

z vlastného príjmu, ale prenáša  na iný subjekt. 

 

• podľa objektu 

•  z príjmu, 

•  zo spotreby, 

• z majetku a 

• výnosové. 



 12 

 

• podľa platobnej schopnosti 

• osobné – viažu sa na platobnú schopnosť konkrétneho poplatníka a 

• in rem – platia sa bez ohľadu na platobnú schopnosť daného poplatníka. 

 

• podľa vzťahu medzi veľkosťou dane a veľkosťou daňového základu 

• dane stanovené bez vzťahu k základu dane, 

• ad valorem – určuje sa podľa ceny zdaňovaného základu a 

• špecifické – určujú sa podľa množstva jednotiek základu dane. 

 

• podľa pravidelnosti vyberania 

• pravidelné a 

• jednorázové (18).  

 

1.1.3 Základné prvky daňovej techniky 

 

Pri práci s daňovými zákonmi je nutné poznať význam základných pojmov ako subjekt 

dane, predmet dane, základ dane a iné. (1), (4) 

 

Subjekt dane je fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa daň vzťahuje. Daňovým 

subjetkom môže byť buď platiteľ dane alebo daňový poplatník. Pojem platiteľ dane  

sa využíva v oblasti priamych aj nepriamych daní. V oblasti nepriamych daní  

sa predpokladá, že platiteľ zahrnie daň do ceny tovaru alebo služby, a tak ju fakticky 

neplatí zo svojich peňažných zdrojov, ale má povinnosť takto vybranú daň odviesť štátu 

na vlastnú zodpovednosť. U priamych daní sa pojem platiteľ dane vyskytuje hlavne 

v prípadoch, keď sa jedná o zrážkovú daň zrazenú u zdroja. Platiteľ dane musí takúto 

daň najprv zraziť a potom odviesť finančnému úradu. Faktické daňové bremeno dopadá  

na príjmy daňového poplatníka. Pojem daňový poplatník sa využíva v oblasti priamych 

daní. (4) 

 

Predmet dane je všeobecná veličina, ktorá je u každého typu dane presne vymedzená  

v náležitom daňovom zákone. Každá daň má vymedzený iný predmet dane. Predmetom 
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dane môže byť napríklad príjem (daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmu 

fyzických osôb), ale aj alkohol (daň z piva, vína, liehu). (4) 

 

Základom dane  sa rozumie predmet zdanenia vymedzený vecne a časovo, býva 

vyjadrený vo fyzických alebo peňažných jednotkách. Na určenie správneho základu 

dane je potrebné presne vymedziť predmet dane. (1) 

 

Sadzba dane nám umožňuje zistiť výšku dane zo stanoveného základu dane. (3) 

Môžeme sa stretnúť s viacerými typmi daňových sadzieb, čo je spôsobené 

rôznorodosťou daňových subjektov, ale aj hospodárskou politikou štátu.  

 

Členenie daňových sadzieb 

 

1. a) pevná sadzba dane a 

b) relatívna sadzba dane - proporcionálna, progresívna, degresívna. 
 
 

2. a) jednotná sadzba dane a 

b) diferencovaná sadzba dane.           

 

Pevná sadzba dane sa viaže na fyzickú jednotku základu dane, pričom sa neberie ohľad 

na jeho peňažné vyjadrenie. Táto sadzba sa využíva najmä u vybraných spotrebných 

daní a jej výhodou je relatívne stály daňový výnos a málo významný inflačný tlak.  

Príkladom pevnej daňovej sadzby je 20 Kč/m² pozemku. Relatívna sadzba sa vzťahuje 

k hodnotovému vyjadreniu daňového základu (vyjadrenie je v peňažných jednotkách). 

Táto sadzba býva udávaná v percentách. Existujú tri typy relatívnej sadzby,  

a to proporcionálna, progresívna a degresívna sadzba. Pri využití proporcionálnej 

sadzby daň rastie rovnako rýchlo ako daňový základ. Pri progresívnej sadzbe rastie daň 

rýchlejšie ako daňový zákad a pri degresívnej je to naopak.  Degresívna daň sa v praxi 

využíva len zriedkavo. Príkladom relatívnej sadzby je 19% zo základu dane. 

 

Jednotná sadzba dane sa uplatňuje u všetkých daňových základov, všetkých typov 

poplatníkov, všetkých druhov tovaru rovnako, jednotne, bez ďalších rozlišovacích 
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kritérií. Naopak pri diferencovanej sadzbe sa jej úroveň mení v závislosti na type 

poplatníka, daňového základu. (5) 

 

1.2 Daň z príjmu právnických osôb – história a význam 

 

Vývoj dane z príjmu právnických osôb siaha veľmi ďaleko do ľudských dejín, prvé 

zmienky o predchodcoch dnešných daní môžeme nájsť už v staroveku. Za ten čas 

samozrejme prešli dane množstvom zmien, čo viedlo k vzniku dnešných moderných 

prepracovaných daňových systémov. 

 

1.2.1 História zdaňovania 

 

Dalo by sa povedať, že spolu so vznikom organizovaných štátov vznikli aj prvé typy 

daní a poplatkov. Vývoj daní je veľmi úzko spojený s fungovaním a rozvojom štátu, 

štátnou politikou a jej cieľmi, ale aj s celkovou  hospodárskou a spoločenskou situáciou.  

 

Prvé zmienky o predchodcoch dnešných daní môžeme nájsť dokonca v Biblii,  

kde sa uvádza, že desiata časť úrody sa má nechať stranou na prerozdelenie  

a pre potreby kňazov. (5) Takýto poplatok by sme dnes mohli zaradiť medzi priame 

majetkové dane. 

 

V období staroveku nehrali dane pri financovaní štátnej pokladnice prvoradú rolu. Mali 

skôr jednorázový, nepravidelný charakter a slúžili najmä na uspokojovanie vojenských 

potrieb. Špecifikum tohto obdobia je aj dobrovoľnosť priamych daní v starovekom 

Grécku, platenie dane sa považovalo za prejav občianskej uvedomelosti. V tomto 

období bola z priamych daní často uplatňovaná daň pozemková. (5) 

 

Počas obdobia stredoveku predstavovali formu priamej dane kontribúcie. Kontribúcie 

mali povahu dane z hlavy, z majetku alebo hrubého výnosu. Tieto platby však neboli 

pravidelné a ich odvádzanie záviselo na momentálnej situácii štátu. Zaujímavosťou je, 

že právo povoľovať kontribúcie náležalo šľachte. (8) 
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Na začiatku novoveku dane nadobúdajú pravidelný charakter. Kontribúcie  

sa tiež stávajú periodickými a viažu sa najmä na poľnohospodársku výrobu. Platí,  

že ich výška závisí skôr od výmeru a druhu pozemku, ako od  peňažného výnosu z neho 

plynúceho. 

 

V 19. storočí sa vytvárajú ucelené daňové sústavy, ktorých súčasťou boli spravidla 

priame aj nepriame dane. Priame dane postihujú daňové subjekty podľa ich platobnej 

schopnosti. K pozemkovým daniam sa pridali aj dane zo zisku a miezd, čím zdaňovanie 

nadobudlo okrem daní výnosových aj charakter daní príjmových, dôchodkových. Nárast 

významu priamych daní súvisí aj s priemyselnou revolúciou, počas ktorej sa prudko 

rozvíjala výroba a obchod.  V tomto období sa vyvinuli dva typy priameho zdanenia,  

a to sústava výnosových daní (varianta francúzska) a dôchodková daň (varianta britská). 

Výnosové dane postihujú peňažitý výsledok výroby, pričom na ich určenie stačil 

priemerný odhad tohto výsledku, prípadne odhad podľa počtu zamestnancov, rozlohy 

pôdy, dokonca podľa počtu okien. Výška dôchodkových daní závisí od stavu, 

povolania, počtu vyživovaných detí daňového subjektu, čím sa plne zohľadňuje jeho 

platobná schopnosť. Príjmy podrobené tejto dani boli onedlho rozdelené do dvoch 

skupín, podľa toho, či sa daň vyberala zrážkou priamo u prameňa príjmu  

alebo sa ukladala na základe poplatníkovho priznania. (5) 

 

Na prelome 19. a 20. storočia sa zväčšuje rozsah štátneho hospodárstva a objavujú  

sa nové oblasti, ktoré štát financuje, napríklad školstvo, zdravotníctvo. Dane tvoria 

základnú časť príjmovej stránky štátneho rozpočtu. Zároveň vznikajú veľké podniky,  

čo znamená zmenšenie počtu podnikateľských daňových subjektov, a tým pádom  

aj zjednodušenie výberu daní. Pre toto obdobie sú príznačné aj mnohé daňové reformy, 

a to najmä v oblasti priamych daní. V Prusku bola zavedená dôchodková daň,  

ktorá postihovala príjmy fyzických osôb a daň majetková, tá zas zdaňovala majetok 

jednotlivcov aj organizácií. V Rakúsku fungovalo niekoľko výnosových daní a zároveň 

osobná daň z príjmu, čo spôsobovalo dvojité zdanenie. Medzi výnosové dane patrili 

všeobecná daň zárobková, ktorá sa zameriavala na výnosy výrobných a obchodných 

živností jednotlivcov a osobných spoločností, ďalej zárobková daň podnikov verejne 

účtujúcich, tá sa zameriava na výťažky právnických osôb. Výnosy z cenných papierov 
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podliehali rentovej dani a služobné pôžitky presahujúce istú hodnotu boli zdanené 

daňou z vyššieho služného. Osobná daň z príjmu postihovala čistý príjem domácnosti 

fyzických osôb. (5) 

 

Pre obdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou je typický nárast daňového 

bremena. V súvislosti s týmto trendom narastá sadzba dane aj u priamych daní. 

Vznikajú problémy pri zdaňovaní priemyslových a poľnohospodárskych podnikov, 

pretože vzhľadom na nedokonalú evidenciu tržieb, sporné odpočítateľné položky  

a podobne, je veľmi obtiažne určiť skutočný zisk. Na začiatku fungovania prvej 

republiky mala slovenská aj česká časť územia ťažkosti s vytvorením jednotného 

daňového systému a s personálnym obsadením úradníckych miest. Bolo to spôsobené 

faktom, že pred vznikom samostatnej Československej republiky tieto funkcie zastávali 

rakúski alebo maďarskí úradníci. Nakoniec sa daňová sústava vytvorila podľa vzoru 

rakúskeho daňového systému. Významnú rolu mala dôchodková daň a zavedená bola  

aj daň výnosová. (5) 

 

Po druhej svetovej vojne sa v krajinách s vyspelou tržnou ekonomikou často využíva 

daňová politika na dosiahnutie krátkodobých i dlhodobých štátnych cieľov. 

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia neúnosne rastie daňové zaťaženie, čo vedie 

k utlmovaniu ekonomického rozvoja. Tento stav vyvolal snahu o znižovanie daňového 

bremena. Osemdesiate roky boli poznačené výraznými daňovými reformami,  

ktoré u dôchodkových daní spoločností znamenali zníženie medzných sadzieb, 

zmenšenie počtu daňových stupníc a zrušenie veľkého počtu výnimiek. (8) 

 

Úplne odlišný bol v tomto období daňový vývoj v krajinách s centrálne plánovanou 

ekonomikou. Hospodárska politika týchto štátov neprikladala úlohe daní veľký význam. 

Daňový systém obsahoval dva hlavné typy daní, a to dane platené podnikovou sférou  

a dane, ktoré platilo obyvateľstvo.  V súlade s vtedajšou ideológiou v týchto krajinách 

bolo zdaňovanie podnikov veľmi vysoké, medzné sadzby dane sa pohybovali  

až okolo 80%. Práve výnosy z týchto daní mali zabezpečiť dostatočné príjmy štátneho 

rozpočtu. Konštrukcia zdanenia podnikov závisela na cenovej politike daného štátu  

a sadzby dane sa určovali napríklad podľa odvetvia hospodárstva, druhu vlastníctva 
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daného podniku. Daň z príjmu obyvateľstva nebola pre štátny rozpočet veľmi dôležitá. 

Takýto daňový systém sa ukázal ako neefektívny. (5) 

 

V súčasnosti sa v krajinách s vyspelou tržnou ekonomikou preferuje použitie 

kombinácie priamych aj nepriamych daní a daňová politika je naďalej významnou 

súčasťou štátnej politiky. Stále však rastie význam nepriamych daní, čo súvisí  

aj s princípom ich výberu. Taktiež postupne klesajú daňové sadzby. Pre Európu, ktorej 

väčšina štátov patrí do Európskej únie, je v tomto období charakteristická snaha  

o harmonizáciu jednotlivých daňových sústav členských štátov v náväznosti  

na štandardizáciu pravidiel v oblasti účtovníctva. (7) 

 

1.2.2 Význam dane z príjmu právnických osôb 

 

Daň z príjmu právnických osôb je v súčasnosti využívaná v daňových systémoch 

všetkých vyspelých krajín a plní všetky základné funkcie daní, konkrétne fiškálnu, 

redistribučnú, alokačnú a stabilizačnú. Poslednú uvedenú funkciu plní aj vďaka vysokej 

dôchodkovej pružnosti základu dane. (3)  

 

Dôvodov pre aplikáciu tejto dane je viacero. Jedným z nich je skutočnosť, že obchodné 

spoločnosti – právnické osoby pri uskutočňovaní svojich ekonomických činností 

používajú verejné statky, a to minimálne v mieste svojho sídla, respektíve podnikania. 

Obchodné spoločnosti by teda mali za tieto statky poskytnúť štátu nejakú protihodnotu. 

Za túto protihodnotu sa dá považovať práve daň z príjmu právnických osôb. Táto daň  

sa dá považovať aj za istú formu kompenzácie výhody v ručení u kapitálových 

spoločností. Majitelia kapitálových spoločností totiž ručia za záväzky spoločnosti  

len do výšky svojho vkladu. Naproti tomu, vlastníci osobných spoločností ručia celým 

svojím majetkom, a akoby za podstúpenie tohto rizika nie sú poplatníci dane z príjmu 

právnických osôb. Vďaka dani z príjmov právnických osôb sú tiež zdaňované zisky, 

ktoré by na personálnej úrovni mohli uniknúť zdaneniu. Daň je takisto významným 

nástrojom hospodárskej politiky, v znení zákonov o dani z príjmu sú časté ustanovenia 

majúce za cieľ podporiť určité investície. Najčastejšie sa stimulujú domáce aktivity typu 

výskum a vývoj, ekologické projekty, a podobne. (3) 
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Daň z príjmu právnických osôb sa hodnotí podľa viacerých ukazovateľov.  

Medzi najznámejšie patrí daňová sadzba. Podľa tohto ukazovateľa však nemôžeme 

úplne objektívne porovnať mieru zdanenia v rôznych štátoch, pretože každá krajina má 

inú legislatívnu úpravu pre výpočet základu dane, rozdielny spôsob stanovenia výšky 

daňových odpisov, a podobne. (3) V Európskej únii a vo svete prevláda trend klesania 

tejto sadzby, čo možno vidieť aj z nižšie uvedeného grafu (viď Graf 1). Na Grafe 1 je 

znázornený vývoj sadzby dane z príjmu právnických osôb v rokoch 1999-2009. Sadzby 

v jednotlivých rokoch reprezentujú priemernú mieru zdanenia  v členských krajinách 

Európskej únie. V roku 1999 sa priemerná daňová sadzba pohybovala až na úrovni 

33,5% a za desať rokov klesla o rovných 10%, a to konkrétne na 23,5%. Na Slovensku 

aj v Českej republike bola v roku 2009 výška sadzby dane z príjmu právnických osôb  

pod priemerom Európskej únie, a to konkrétne v Českej republike 20% a na Slovensku 

dokonca 19%. (21) 

 
 Graf 1: Sadzba dane z príjmov právnických osôb v EU v rokoch 1999-2009.  (21) 

 

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele patrí daňová kvóta. Daňová kvóta dáva do pomeru 

celkové príjmy z daní plynúce do verejných rozpočtov a hrubý domáci produkt (HDP) 

v bežných cenách. Daňové príjmy pritom predstavujú veľmi významnú časť HDP,  

vo vyspelých krajinách tvoria minimálne štvrtinu HDP, v niektorých krajinách  

až polovicu. (3)  

Celkové daňové príjmy
Daňová kvóta v % 100

HDP
= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅  
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Uvedený vzťah, ako je už povedané vyššie, sa vzťahuje k výpočtu súhrnnej, celkovej 

daňovej kvóty. Od tohto ukazovateľa je odvodená dielčia daňová kvóta, ktorá vyjadruje 

pomer určitého, konkrétneho typu dane, napríklad dane z príjmu právnických osôb,  

na hrubom domácom produkte.  

 

V niektorých prípadoch sa tiež rozlišuje súhrnná daňová kvóta, tá je totožná s celkovou 

daňovou kvótou, a jednoduchá daňová kvóta. Rozdiel medzi nimi je v tom,  

že pri výpočte jednoduchej daňovej kvóty sa do daňových príjmov nezapočítavajú 

výnosy zo sociálneho poistenia. (8) 

 

Napriek nespornému významu tohto ukazovateľa, jeho vypovedacia hodnota má  

pri medzinárodnom porovnávaní isté nedostatky. Vzhľadom na konštrukciu jeho vzorca 

je to však prirodzené. V čitateli sa nachádzajú celkové daňové príjmy, každá krajina 

však do nich môže zahŕňať odlišné veličiny. Problém nastáva aj v hodnote hrubého 

domáceho produktu, ktorá nezohľadňuje existenciu tzv. šedej ekonomiky. Jej objem  

je totiž v každom štáte iný, a tak by sme mali sumu vybraných daní vzťahovať 

k hrubému domácemu produktu danej krajiny navýšenému o jeho nelegálnu časť. 

Ďalším faktorom znižujúcim vypovedaciu hodnotu daňovej kvóty sú daňové výdaje. 

Jedná sa o nevybrané dane, ktoré predstavujú rôzne daňové výhody poskytované 

štátom, pričom poplatník má na tieto úľavy nárok zo zákona. Každá krajina samozrejme 

využíva odlišnú veľkosť a typ daňových úľav. Skreslenie tiež zapríčiňujú dane  

zo sociálnych dávok. V niektorých krajinách platia poplatníci dane zo sociálnych dávok, 

pričom platí, že keby túto daň neplatili a dávky by mali o príslušnú čiastku vyššiu, boli 

by na tom rovnako. Výška takto zaplatených daní tak navyšuje čitateľ vzťahu  

pre výpočet daňovej kvóty. (3)  

 

Na druhej strane, veľkou výhodou daňovej kvóty je, že sa pri jej výpočte eliminuje 

vplyv inflácie. Taktiež nie je ovplyvnená veľkosťou ekonomiky. (8) 

 

Dlhodobý trend daňovej kvóty vo svete je stúpajúci, aj keď sa v rôznych krajinách 

výrazne líši. Znázorňuje to Graf 2 vyjadrujúci vývoj daňovej kvóty v % približne  

za posledných sto rokov vo vybraných štátoch (USA, Nemecko, Japonsko). Na konci 
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19. storočia tvorili daňové príjmy zhruba jednu desatinu hrubého domáceho produktu, 

na konci 20. storočia to už bola približne jedna tretina. Všeobecne tiež platí, že výška 

daňovej kvóty nezávisí na ekonomickej úrovni danej zeme. (3) 

  
Graf 2: Dlhodobý vývoj daňovej kvóty vo vybraných krajinách.  (3) 

 

V Európskej únii sa podiel daňových príjmov k hrubému domácemu produktu za rok 

2007 ustálil na 40,9%, v krajinách eurozóny dokonca mierne vzrástol na 41,6%. 

Najvyššiu úroveň daňovej kvóty dosiahli Dánsko a Švédsko, hodnoty sa u nich 

pohybujú okolo 50%, naopak nízke precento daňovej kvóty vo všeobecnosti vykazujú 

nové členské štáty, medzi ktoré patrí aj Slovensko a Česká republika. V období od roku 

1999 do roku 2007 sa výška daňovej kvóty výrazne zmenila v mnohých krajinách,  

jej najvyšší nárast bol zaznamenaný na Cypre (z 28% na 41,6%) a na Malte (z 28,7%  

na 36,1%). Na Slovensku bol trend opačný, v tomto období daňova kvóta klesla najviac 

zo všetkých štátov EU, a to konkrétne z 35,5% na 29,7%. (13) 

 
Graf 3: Daňová kvóta v EU v období 1999-2007. Zdroj: Eurostat (13) 

 
Z Grafu 3 je možné sledovať vývoj priemernej celkovej daňovej kvóty v krajinách EU 

v období od roku 1999-2007. Je evidentné, že hodnoty v priemere príliš nekolísali.  
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Od roku 1999 do roku 2004 mala daňová kvóta trend klesania, v roku 2004 dosiahla 

svoje minimum, a to v krajinách EU-27 40,1% a v krajinách EU-16 40,7%.  

Od tohto roku začala daňová kvóta opäť mierne stúpať, momentálne je na úrovni 40,9% 

(EU-27), respektíve 41,6% (EU-16). Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou sadzbou 

v tomto období je pomerne nízky, konkrétne 1,9% v EU-27 a 2,1% v EU-16. Dôvodom 

v čase meniacich sa hodnôt daňových kvót sú zmeny v ekonomike, napríklad miera 

nezamestnanosti, predaj tovarov a služieb, ale aj zmeny v samotnej daňovej legislatíve. 

(13) 

 

V Európskej únii mali v roku 2007 na celkových daňových príjmoch približne rovnaké 

zastúpenie dane z produkcie a importu (33,8%), príspevky na sociálnu politiku (33,1%) 

a príjmové dane, respektívne dane z majetku (32,7%). V nových členských štátoch 

pritom platí, že podiel príjmových daní na celkových daňových príjmoch je menší  

ako priemerná hodnota v rámci celej EU-27. (13) 

 
Graf 4: Percentuálny podiel daňových príjmov na HDP u vybraných krajín podľa rôznych typov 

daní.  Zdroj: Eurostat (13) 

  

Všeobecne platí, že príjmové dane bývajú vysoké v krajinách s dobrou daňovou 

morálkou, a naopak podiel nepriamych daní je vysoký v štátoch s nízkymi dôchodkami 

a zlou daňovou morálkou. Podľa Kubátovej ((3), str.131): „Vysoké příspěvky  

na sociální zabezpečení obvykle znamenají, že štát klade veliký důraz na sociální 

zabezpečení prostředníctvím povinného pojištění. “ (3) 
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V nasledujúcom grafe (Graf 5) sa zameriam na výnosy z príjmových daní vo vybraných 

krajinách Európskej únie.  

 
Graf 5: Prehľad výnosov z daní z príjmu vo vybraných krajinách EU. Zdroj: Eurostat  (13) 

      
Z obrázku vyplýva, že výnosy z príjmových daní sú v rôznych krajinách úplne odlišné. 

Tieto výnosy sú  samozrejme ovplyvnené zemepisnou rozlohou, počtom obyvateľov  

a ďalšími demografickými ukazovateľmi, ale aj úrovňou ekonomickej vyspelosti. 

V štátoch s vysokými daňovými výnosmi je zároveň aj vyššia dielčia daňová kvóta.  

Vo Veľkej Británii sa pohybuje až na úrovni 14,2% z hrubého domáceho produktu, 

v Nemecku je to 10,9% a vo Francúzsku 10,5%. Naproti tomu v krajinách s nižšími 

daňovými výnosmi dosahuje kvóta hodnotu 9,2% v Českej republike, 8,0% v Poľsku,  

a úplne najnižšia zo všetkých krajín Európskej únie je na Slovensku, konkrétne 5,8%. 

(13) Je tiež dôležité upozorniť na výšku týchto príjmov. Tento graf názorne 

demonštruje, akým veľkým prínosom sú priame príjmové dane pre štátne rozpočty.  

 

Daň z príjmu právnických osôb sa na celkových výnosoch z príjmových daní podieľa 

v menšej miere ako daň z príjmu fyzických osôb. V Českej a Slovenskej republike je to 

spôsobené trendom jej systematického znižovania zo strany štátu, a to prostredníctvom 

znižovania daňovej sadzby a poskytovaním väčšieho množstva daňových úľav. Do roku 

1995 však prinášala do daňového rozpočtu vyššiu čiastku ako daň z príjmu fyzických 

osôb. (3) 
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Graf 6: Podiel dane zo zisku korporácií na HDP vo vybraných krajinách za rok 2006. Zdroj: 

OECD (15) 

 
Podľa štatistík OECD sa v roku 2006 pohyboval priemerný podiel výnosov z dane 

z príjmu právnických osôb na úrovni 3,8% z hrubého domáceho produktu. Z vybraných 

štátov dosiahla najvyššiu hodnotu dielčej daňovej kvóty Česká republika, a to konkrétne 

4,8%. Ešte vyššie hodnoty však boli zaznamenané v krajinách neuvedených v grafe. 

Medzi tieto krajiny patrí Nový Zéland, Austrália, Luxembursko a úplne najvyššia 

hodnota dielčej daňovej kvóty v roku 2006 bola zistená v Nórsku a pohybovala sa okolo 

12,9%. Z vybraných krajín dosahuje najnižšiu hodnotu Nemecko, tam bola dielčia 

daňová kvóta 2,1%. (15) 

 

Vývoj tejto dielčej daňovej kvóty v Európskej únii je v období 1995-2006 pozitívny, má 

rastúci charakter. Práve v tomto období narástol podiel inkasa z dane z príjmu 

právnických osôb na hrubom domácom produkte z 2% v roku 1995 na 2,8% v roku 

2000 a ďalej na 3% v roku 2006. Z krajín Európskej únie majú veľké príjmy z tejto 

dane hlavne v už spomínanom Luxembursku a na Cypre, čo je zapríčinené aj  veľmi 

priaznivými podmienkami pre zakladanie a zdaňovanie firiem. Aj tieto fakty dokazujú, 

že daň z príjmu právnických osôb má stále svoje pevné miesto v daňových systémoch,  

a  nie je nadbytočná, ako tvrdia niektorí jej odporcovia. (7) 

 

Alternatívne možnosti pre hodnotenie zdaňovania firiem poskytuje štúdia Svetovej 

banky a spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Zdaňovanie spoločností v jednotlivých 

štátoch  sa posudzuje z hľadiska vymodelovanej malej až stredne veľkej firmy a sledujú 

sa tri ukazovatele. Prvým je celková sadzba dane (TTR – total tax rate), ktorá určuje 

výšku všetkých daní, nielen dane z príjmu právnických osôb, odvádzaných 
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spoločnosťou, pričom je vyjadrená percentom z obchodného zisku. Ďalším 

ukazovateľom je čas, ktorý daná spoločnosť potrebuje na splnenie hlavných daňových 

povinností a posledným je počet daňových platieb spoločnosti za rok. Všetky tieto 

ukazovatele sú hodnotené v 183 krajinách sveta, preto sa pre objektivitu používa 

vymodelovaná domáca spoločnosť výrobného charakteru. Svetový priemer jednotlivých 

ukazovateľov je pre celkovú daňovú sadzbu 48,3%, pričom daň z profitu, zisku               

(v Českej a Slovenskej republike z príjmu právnických osôb) tvorí 18,2%. Priemerný 

subjekt potrebuje na splnenie hlavných daňových povinností 286 hodín, z nich 74 strávi 

daňou z príjmu právnických osôb a platí 31-krát do roka, z toho daň z príjmu 3,7-krát 

v roku. Česká republika dosiahla celkovú daňovú sadzbu na úrovni 47,2%, z toho 4,7% 

tvorí daň z príjmu právnických osôb. Subjekt tu daňovými povinnosťami strávi  

až 613 hodín, z toho 135 venuje dani z príjmu právnických osôb, ročne odvádza hlavné 

platby 12-krát, daň z príjmu právnických osôb jeden raz. Na Slovensku sa situácia 

mierne líši, celková daňová sadzba je 48,6%, z toho 7,1% tvorí daň z príjmu 

právnických osôb, veľkosť času stráveného daňovými povinnosťami je 257 hodín, 

z toho 43 je určených na daň z príjmu právnických osôb a platí sa 31-krát, daň z príjmu 

právnických osôb raz. (16) 

 

1.2.3 Daňové trendy v Európskej únii 

 

Súčasná svetová ekonomika je v prvom rade výrazne ovplyvnená finančnou krízou,  

čo má samozrejme dopad na daňovú politiku jednotlivých štátov, ale aj na samotných 

poplatníkov a platiteľov daní. Práve daňoví poplatníci sa v týchto časoch intenzívne 

snažia hľadať cesty, ako znížiť svoju daňovú povinnosť, čoraz viac sa zaujímajú  

o efektívny daňový manažment. Vplyvnejší z nich, napríklad veľké obchodné 

spoločnosti vyvíjajú nátlak na vládu, aby zmiernila daňovú záťaž, prípadne poskytla 

nejaké úľavy, výhody.  

 

Veľkým problémom obchodných spoločností sú momentálne zálohy na daň z príjmu. 

Je to spôsobené tým, že zálohy sa odvodzujú z poslednej známej daňovej povinnosti  

a subjekt je ich potom povinný platiť dopredu, ešte predtým než pozná svoj výsledok 

hospodárenia, výšku zisku. Hospodárska kríza znamenala pre mnoho spoločností 
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prudký pokles dopytu po ponúkaných výrobkoch a službách, a z toho plynúci pokles 

tržieb, čo spôsobilo problémy s peňažnými tokmi. Mnohým firmám tak robí problém 

uhradiť zálohy vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti, pretože sú vzhľadom 

k momentálnej situácii príliš vysoké. Začína prevládať názor, že výška záloh by sa mala 

odvíjať od predpokladaných, aktuálnych výsledkov, a nie od minulého zisku. (10) 

 

Na druhej strane samotné vlády podnikajú rôzne kroky s cieľom vyjsť v ústrety 

poplatníkovi. Prejavuje sa to napríklad v znižovaní sadzieb dane, prípadne zvýšení 

nezdaniteľného minima. Vo Veľkej Británii napríklad umožnili malým a stredným 

podnikom odpočítať si od daňového základu výdavky na vedu a rozvoj až do výšky 

175%, veľké podniky môžu uplatniť tento odpočet až do výšky 135%. (10) Takýto krok 

by mal podporiť technologický rozvoj v obchodných spoločnostiach a zároveň znížiť 

daňový základ. V niektorých krajinách naopak prevládajú tendencie zvýšiť daňové 

bremeno, a to najmä z dôvodu vyčerpanej štátnej pokladnice a obrovských štátnych 

deficitov. V Bulharsku sa vláda snažila zvýšiť nepriamu daň z alkoholu, ale narazila  

na silný odpor obyvateľstva, a tak tento návrh nakoniec neodsúhlasila. (20) 

 

 Jeden zo štátov, ktoré sa vydali cestou zvyšovania daní je aj Litva. V Litve sa zvýšila 

sadzba korporátnej dane z príjmu pre domáce podniky z 15% na 20% a sadzba dane 

z pridanej hodnoty z 18% na 19%. Taktiež boli zrušené rôzne výnimky a úľavy. Treba 

si však uvedomiť, že aj keď pre domáce podniky musí byť takéto zvýšenie značné, 

dvadsaťpercentná sadzba nie je v porovnaní s inými krajinami príliš vysoká. (11) 

 

Zaujímavosťou je iniciatíva skupinky bohatých Nemcov, ktorí navrhujú aby 2,2 milióna 

najbohatších Nemcov s celkovým majetkom v hodnote 500 tisíc eur platilo tento  

a budúci rok päťpercentnú daň. Štát by podľa odhadov na tom zarobil 100 miliárd eur, 

s pomocou ktorých by sa bojovalo proti finančnej kríze. Tento prípad je však skutočnou 

raritou, a ťažko povedať, či by sa dal aj aplikovať v praxi. (19) 

 

V zásade platí, že každá krajina sa snaží s finančnou krízou bojovať prostredníctvom 

rôznych opatrení, chce znovu  naštartovať ekonomický rast, a to vo veľkej miere  

aj prostredníctvom daňovej politiky. Na jednej strane prevláda názor, že daňová záťaž 
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by sa mala znižovať, čím by sa stimulovalo podnikanie, produktivita. Na strane druhej 

sú vysoko zadĺžené štáty, ktoré majú problém financovať verejný rozpočet, preto dane 

zvyšujú. Zatiaľ však nikto nevie s istotou odhadnúť, ktorá z týchto ciest je tá 

správnejšia. Isté je, že štátne príjmy z daní priamych aj nepriamych v roku 2009 

výrazne klesnú a je pravdepodobný aj pokles v ďalších rokoch. (21) 

 

Ďalším výrazným súčasným trendom je snaha o harmonizáciu legislatív krajín 

v Európskej únii v oblastí účtovníctva a daní, ktorá je vyvolaná aj rozvojom 

medzinárodného obchodu a vznikom nadnárodných spoločností. Tieto snahy  

sa samozrejme týkajú aj dane z príjmu právnických osôb.  

 

Jedným z prvých krokov pre konsolidáciu zdaňovania príjmov právnických osôb je 

úprava zdaňovania príjmov nadnárodných korporácií. V tejto súvislosti si je v prvom 

rade potrebné objasniť pojem európska spoločnosť. Táto spoločnosť vzniká výlučne 

zlúčením alebo premenou už existujúcich firiem a má možnosť napríklad presunu 

svojho sídla do inej krajiny bez legislatívnych prekážok. Spravidla platí, že tento 

subjekt pôsobí vo viacerých krajinách Európskej únie, a teda nadnárodne. Ako uvádza 

Široký ((7), str.107): „Evropská komise sestavila čtyři možnosti jak v budoucnosti 

umožnit nadnárodním firmám aplikovat pouze jeden systém pravidel pro stanovení 

základu daně s ohledem na příjmy, které mají  zdroje na celém území Evropské únie. “ 

(7). Medzi tieto možnosti patrí zdanenie podľa štátu riadiacej spoločnosti, jednotný 

konsolidovaný základ dane, povinne harmonizovaný základ dane a európska 

korporatívna daň. 

 

V prípade zdanenia štátu riadiacej spoločnosti by sa počítal základ dane všetkých 

firiem tvoriacich nadnárodnú skupinu podľa legislatívnych pravidiel štátu, kde je 

sústredený vrcholový manažment celej organizácie. Takto získaný základ dane sa ďalej 

delí medzi dcérske spoločnosti a stále prevádzky v iných štátoch a tam podlieha 

príslušnej daňovej sadzbe daného štátu. Fakt, že daňový základ by  sa počítal na jednom 

mieste znamená zníženie administratívnej záťaže. Tento spôsob by sa mal pokladať  

za nepovinný. 
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Druhou možnosťou pre firmy je použitie princípu jednotného konsolidovaného 

firemného základu dane. Tento princíp by mohli spoločnosti využívať dobrovoľne. 

Príjmy nadnárodných spoločností by sa mali v tomto prípade zdaňovať  

podľa rovnakých pravidiel pre stanovenie základu dane. Ten by mal byť vymedzený  

čo najširšie, zároveň by mal umožňovať čo najmenej výnimiek a jeho výpočet by mal 

byť jednoduchý. Výsledný základ dane by mal byť rozdelený medzi jednotlivé členské 

krajiny v pomere, v akom sa podľa stanovených kritérií dohodnú. Príslušná časť 

základu dane by potom podliehala národnej sadzbe dane. 

 

Medzi možnosti s menšou šancou praktickej aplikácie patrí projekt povinne 

harmonizovaného základu dane. Jeho zavedenie by spôsobilo, že pôvodné národné 

pravidlá pre výpočet daňového základu by sa nepoužili, a namiesto nich by sa aplikovali 

jednotné celoeurópske pravidlá. Tento princíp by neplatil iba pre nadnárodné 

spoločnosti, ale aj pre firmy, ktoré pôsobia iba v jednom členskom štáte.  

 

Poslednou možnosťou je systém európskej korporatívnej dane. Pri tomto systéme  

by sa určila jednotná daňová sadzba a stanovili by sa pravidlá pre správu daní  

a rozdeľovanie výnosov z nich plynúcich. Je to však administratívne náročná možnosť, 

pretože by museli vzniknúť špeciálne európske finančné orgány. Tento spôsob  

by sa uplatňoval iba pri zdaňovaní nadnárodných spoločností.  

 

Podľa Širokého má z týchto štyroch možností reálnu šancu na uplatnenie v praxi 

jednotný konsolidovaný firemný základ dane a do úvahy pripadá aj možnosť zdanenia 

štátu riadiacej spoločnosti. Posledné dva systémy sa pravdepodobne v praxi nezavedú. 

(7) 

 

Projekt jednotného konsolidovaného základu dane je momentálne rozpracovávaný. 

V roku 2004 bola dokonca vytvorená Pracovná skupina pre spoločný konsolidovaný 

firemný základ dane, ktorá mala vypracovať legislatívny návrh smernice ošetrujúcej 

spoločný konsolidovaný firemný základ dane. Jej zámerom bolo predložiť tento návrh 

do 31.12.2008. V súvislosti s návrhom však treba vyriešiť celú radu rôznych problémov, 

ako napríklad stanovenie základných pravidiel pre určenie daňového základu             
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(aké náklady budú daňovo uznateľné/ neuznateľné, čo bude/nebude predmetom dane) 

alebo stanovenie pravidiel pre oceňovanie a odpisy.  

 

Ďalším zaujímavým trendom v oblasti dane z príjmu právnických osôb v Európskej únii 

je pokles sadzby tejto dane. Od druhej polovice deväťdesiatych rokov 20.storočia  

sa priemerná sadzba dane z príjmu právnických osôb výrazne znížila z 35,3% (rok 

1995) na 23,5% (súčasnosť) a má tendenciu klesať naďalej. Päť členských štátov v roku 

2009 opäť znižovalo sadzbu dane, naopak Litva  sadzbu zvýšila. Aj keď sa dá tento 

trend považovať sa všeobecný, platí, že sadzba dane z príjmu právnických osôb  

sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. V roku 2009 sa pohybuje medzi 10% 

v Bulharsku a na Cypre a 35% na Malte. V minulosti bol však tento rozdiel ešte väčší,  

a tak sa dá  tvrdiť, že ďalším daňovým trendom je aj zbližovanie sa daňových sadzieb 

v krajinách Európskej únie. Pravidlom je, že štáty s najnižšími sadzbami dane z príjmu 

právnických osôb majú aj najnižšiu celkovú mieru zdanenia, čo platí najmä pre nových 

členov únie. Výraznou výnimkou je v tomto prípade Malta so svojou 35% sadzbou. 

Naopak, štáty s veľmi vysokým daňovým bremenom, napríklad Dánsko a Švédsko, 

vykazujú iba priemerné sadzby dane z príjmu právnických osôb. (21) 
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2  Analýza daňových systémov Slovenskej a Českej 

republiky  

 

V druhej kapitole bakalárskej práce sú uvedené údaje o daňových systémoch v Českej 

republike a na Slovensku. Tieto krajiny sú veľmi podobné, čo je zapríčinené jednak 

spoločnou históriou, ale aj príbuznou mentalitou obyvateľstva a geografickou polohou. 

Je preto prirodzené, že aj daňové systémy oboch krajín sú si navzájom blízke, využívajú 

rovnaké daňové princípy a daňová legislatíva je takmer totožná. Napriek tomu,  

že základné princípy zdaňovania sú v podstate rovnaké, v jednotlivých zákonoch 

môžeme nájsť množstvo rozdielov a špecifík, ktoré robia daňové systémy jednotlivých 

krajín jedinečnými. V bakalárskej práci poukážem práve na tieto rozdiely, a to najmä 

v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb.  

 

2.1 Porovnanie daňových systémov Českej a Slovenskej republiky 

 

Súčasné daňové systémy oboch krajín prvotne vychádzajú a naväzujú na daňovú 

legislatívu používanú v období socializmu. Na začiatku deväťdesiatych rokov 

20.storočia nastali v daňovej oblasti výrazné zmeny, a to spoločne s prechodom na tržnú 

ekonomiku. Od toho obdobia boli jednotlivé daňové zákony viac-krát novelizované  

a reformované, až kým nezískali dnešnú podobu. (22) 

 

2.1.1 Daňový systém Českej republiky 

 

Na území Českej republiky je možné ukladať a vyberať priame aj nepriame dane.  

Medzi priame dane patria:  

• Dane z príjmov - daň z príjmu fyzických osôb a 

                          - daň z príjmu právnických osôb. 

 

Tieto dane sú upravené v Zákone č. 586/1992 Sb. a ich predmetom sú rôzne typy 

príjmov fyzických a právnických osôb. (31) 
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• Majetkové dane - daň z nehnuteľností: upravená v Zákone č. 338/1992 Sb.,      

                                   je uvalená na pozemky a stavby, (27) 

 - cestná daň: upravená v Zákone č. 16/1993 Sb., jej  

predmetom sú motorové vozidlá využívané  

pre podnikanie alebo samostatne zárobkovú činnosť, (23) 

 - dedičská daň: upravená v Zákone č. 357/1992 Sb, jej   

predmetom je nadobudnutie majetku dedením, 

 - darovacia daň: upravená v Zákone č. 357/1992 Sb, 

uvalená na bezúplatné nadobudnutie majetku na základe 

právneho úkonu alebo v súvislosti s právnym úkonom a 

 - daň z  prevodu nehnuteľnosti: upravená v Zákone              

č. 357/1992 Sb, jej predmetom je úplatný prevod alebo 

prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam. (29) 

 

Nepriame dane vyberané na území Českej republiky sa delia na univerzálne  

a selektívne.  

• Univerzálne dane - daň z pridanej hodnoty: upravená v Zákone č.235/2004 

Sb., predmetom tejto dane je hlavne dodanie tovaru a poskytnutie služby. 

(24) 

 

• Selektívne dane - spotrebné dane: upravuje ich Zákon č. 353/2003 Sb.,   

medzi tieto dane patrí daň z minerálnych olejov, liehu, 

piva, vína a jeho medziproduktov a daň z tabaku  

a tabakových výrobkov. (28) 

- daň zo zemného plynu a niektorých ďalších plynov,  

pevných palív a elektriny: upravená v Zákone č. 261/2007 

Sb. (26) 

 

2.1.2 Daňový systém Slovenskej republiky 

 

Podobne ako v Českej republike, tak aj na Slovensku je daňový systém zložený  

z priamych a z nepriamych daní. Medzi priame dane patria: 
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• Dane z príjmov - daň z príjmu fyzických osôb a 

                          - daň z príjmu právnických osôb. 

 

Tieto dane sú upravené v Zákone č. 595/2003 Z.z. a ich predmetom sú rôzne typy 

príjmov fyzických a právnických osôb. (9), (32) 

 

• Majetkové dane - daň z nehnuteľností: upravená v Zákone č.582/2004 Z.z.,           

                                   je uvalená na pozemky, stavby a byty.  

- daň z motorových vozidiel: upravená v Zákone  

č.582/2004 Z.z., jej predmetom sú motorové vozidlá 

využívané pre podnikanie alebo samostatne zárobkovú 

činnosť. (30)                                            

 

Druhy nepriamych daní na Slovensku sú totožné s nepriamymi daňami v Českej 

republike, je to spôsobené spoločným legislatívnym základom, ale aj štandardizáciou 

daňových pravidiel v rámci Európskej únie. 

 

• Univerzálne dane - daň z pridanej hodnoty: upravená v Zákone č.222/2004 

Z.z., predmetom dane je najmä dodanie tovaru a poskytnutie služby. (24) 

 

• Selektívne dane  - spotrebná daň z minerálneho oleja: upravuje ju Zákon  

                                č. 98/2004 Z.z..    

   - spotrebná daň z vína: upravená v Zákone č. 104/2004  

     Z.z..                 

       - spotrebná daň z liehu: upravená v Zákone č. 105/2004   

     Z.z.. 

      - spotrebná daň z tabakových výrobkov: upravená 

        v Zákone č. 106/2004 Z.z. 

      - spotrebná daň z piva: upravená v Zákone č. 107/2004 

                                                  Z.z.. 

   - spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu:   

     upravená v Zákone č. 609/2007 Z.z. (14)  
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2.1.3 Porovnanie daňových systémov Slovenskej a Českej republiky 

 

Medzi základné rozdiely v daňových systémoch Českej a Slovenskej republiky patrí 

skutočnosť, že na Slovensku sú od 1.1. 2005 zrušené daň darovacia, daň dedičská a daň 

z prevodu a prechodu nehnuteľností, a to na základe daňovej reformy v roku 2004. (17) 

V Českej republike sú tieto dane stále ukladané a vyberané. Ostatné typy daní  

sú už používané v oboch krajinách, pričom česká cestná daň je ekvivalent slovenskej 

dane z motorových vozidiel.  

 

Ďalšie rozdiely môžeme nájsť v samotnej konštrukcii daňových zákonov. V Českej 

republike existuje samostatný zákon pre daň z nehnuteľností aj pre cestnú daň, naopak 

na Slovensku sú obe tieto dane súčasťou jedného zákona, konkrétne Zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, a sú považované za miestne dane. Taktiež legislatívna úprava selektívnych daní 

je odlišná. V Českej republike nájdeme daň z minerálnych olejov, liehu, vína, tabaku  

a piva v jednom zákone, na Slovensku má každá z týchto daní samostaný zákon.  

 

2.2 Daň z príjmu právnických osôb v Českej republike  

a na Slovensku 

 

V tejto podkapitole je podrobne riešená problematika zdaňovania príjmov právnických 

osôb v Českej republike a na Slovensku a zároveň je tu uvedená  komparácia 

jednotlivých daňových zákonov.  

 

2.2.1 Poplatník dane z príjmu právnických osôb 

 

Česká legislatíva vymedzuje v § 17 ČZDP pojem poplatníka dane z príjmu právnických 

osôb ako osobu, ktorá nie je fyzickou osobou, pričom poplatníkmi sú aj organizačné 

zložky štátu. Podľa sídla alebo miesta vedenia poplatníka sa ďalej určuje, či v Českej 

republike zdaňuje svoje celosvetové príjmy alebo len príjmy zo zdrojov na území 

Českej republiky. V tomto paragrafe sú uvedené aj právnické osoby oslobodené od tejto 
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dane, a to konkrétne ústredná banka Českej republiky a verejné neziskové ústavné 

zdravotnícke zariadenia.  

 

Slovenský daňový zákon rieši problematiku poplatníka dane hneď v § 2 SZDP. 

Poplatníkom (daňovníkom) je jednoducho právnická osoba. V tomto paragrafe  

sa tiež určuje, ktorý poplatník má obmedzenú, respektíve neobmedzenú daňovú 

povinnosť na Slovensku. Žiadna právnická osoba nie je úplne oslobodená  

od platenia tejto dane, dokonca aj určité príjmy Slovenskej  národnej banky podliehajú 

dani, a to konkrétne zrážkovej. Príkladom tohto príjmu je napríklad úrok z vkladov  

na bežnom účte.  

 

2.2.2 Predmet dane 

 

Predmetom dane sú podľa zákona príjmy zo všetkých činností a z nakladania s celým 

majetkom. Táto základná definícia platí aj v Českej republike aj na Slovensku. 

Jednotlivé legislatívne úpravy sa viac líšia v tom, čo nie je predmetom dane.  

 

V Českej republike nie sú predmetom dane príjmy získané nadobudnutím akcií  

podľa zvláštneho predpisu, zdedením, darovaním a rôzne ďalšie, špecifické typy 

príjmov, medzi ktoré patrí napríklad príjem plynúci z titulu spravodlivého 

zadosťučinenia priznaného Európskym súdom pre ľudské práva alebo príjem  

z poistného na verejné zdravotné poistenie u zdravotných poisťovní.  

 

Samostatne sa upravuje predmet dane u neziskových právnických osôb, tými  

sú občianske združenia, nadácie, registrované cirkvy, politické hnutia a podobne.  

Pre tieto subjekty platí, že predmetom dane pre nich sú vždy príjmy z reklám, členských 

príspevkov a príjmy z nájomného (s výnimkou nájomného, ktoré je príjmom štátneho 

rozpočtu) a tiež zdaňujú príjmy, ktoré prevyšujú výdaje plynúce z činností 

vyplývajúcich z ich poslania.  

 

Na Slovensku sú  u neziskových organizácií predmetom dane  príjmy z činností, 

ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. Platí však, že ak príjmy 
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plynú z činnosti, na ktorej účel takýto subjekt vznikol, tieto príjmy sú oslobodené  

od dane.  

 

Predmetom dane podľa slovenského zákona nie je príjem získaný darovaním  

alebo dedením, príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov,  

ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, čo je  

v podstate identické s českou úpravou. Dôležitým rozdielom medzi jednotlivými 

zákonmi je, že na Slovensku má poplatník dane možnosť poukázať určitým neziskovým 

právnickým osobám podiel zo zaplatenej dane vo výške 2% (prípadne 1,5% v istých 

prípadoch). Z toho vyplýva, že do štátneho rozpočtu neplynie celý výnos z výslednej 

daňovej povinnosti poplatníka, ale iba 98% (respektíve 98,5%). Pre neziskovú 

organizáciu, ktorá získala týmto spôsobom peňažné prostriedky, nie je tento príjem 

predmetom dane. Slovenská úprava predmetu dane je menej rozsiahla ako česká a je  

aj všeobecnejšia. Vôbec v nej nie sú špecificky vymedzené napríklad príjmy verejných 

vysokých škôl z úrokov z vkladov na bežnom účte, ktoré v Českej republike predmetom 

dane nie sú, a mnohé ďalšie.  

 

2.2.3 Oslobodenie od dane 

 

Český zákon o dani z príjmov obsahuje množstvo rôznych príjmov, ktoré sú oslobodené 

od dane.  Podľa môjho názoru medzi najvýznamnejšie patrí oslobodenie zo zdaňovania 

členských príspevkov podľa stanov, statutu, zakladateľských listín, prijaté záujmovými 

združeniami právnických osôb, profesijnými komorami s nepovinným členstvom, 

občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami  

a politickými hnutiami. V tomto zákone je uvedené aj ustanovenie (§19 odst. 1 písmeno 

d) podporujúce ekologickú výrobu elektrickej energie. Podľa tohto ustanovenia sú 

oslobodené príjmy z prevádzky malých vodných elektrární, veterných elektrární  

tepelných čerpadiel, solárnych zariadení a podobne, a to v kalendárnom roku,  

v ktorom boli prvý raz uvedené do prevádzky a v bezprostredne nasledujúcich piatich 

rokoch. Zákon vychádza v ústrety aj daňovým subjektom, ktorí sa dostali do režimu 

oddlženia alebo reorganizácie podľa zvláštneho právneho predpisu, a to tak,  
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že oslobodzuje ich príjmy plynúce z odpisu záväzkov zaúčtované v prospech výnosov 

(§ 19 odst. 1 písmeno h).  

 

V § 19 sú uvedené aj ďalšie oslobodenia od dane majúce dopad buď na konkrétneho 

poplatníka, alebo na určitý vymedzený okruh poplatníkov. Príkladom je oslobodenie 

príjmov Fondu detí a mládeže od dane, oslobodenie Vinárskeho fondu, úrokových 

príjmov Česko-nemeckého fondu budúcnosti.  

 

V slovenskom zákone nájdeme príjmy oslobodené od dane v § 13. Podobne  

ako v Českej republike, aj tu sú od dane oslobodené členské príspevky, rozdiel  

je však v tom, že na Slovensku sú oslobodené aj tie, ktoré prijímajú profesijné komory 

s povinným členstvom. Ďalej sú oslobodené napríklad úroky z preplatku na dani 

zapríčineného správcom dane (takéto ustanovenie nájdeme aj v českej úprave), finančné 

prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv  

alebo výnosy z kostolných zbierok plynúce registrovaným cirkvám. V zásade platí,  

že slovenská legislatívna úprava vymedzuje podstatne menej typov príjmov 

oslobodených od dane a tie, ktoré sú tu uvedené môžeme väčšinou nájsť aj v ČZDP 

v rovnakom alebo veľmi podobnom znení. 

 

2.2.4 Základ dane v Českej republike 

 

Podľa základnej  definície základu dane platiacej v Českej republike aj na Slovensku  

je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú danové výdavky  

pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov 

v príslušnom zdaňovacom období. Daňová strata je naopak rozdiel, o ktorý daňové 

výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy. Zdaniteľnými príjmami sa rozumejú príjmy, 

ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené. Pri zisťovaní základu dane  

sa primárne vychádza z výsledku hospodárenia, pokiaľ daňový subjekt účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva, alebo z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak poplatník 

účtovníctvo nevedie. Základ dane však totožný s výsledkom hospodárenia nie je,  

a preto sa hodnota zisku, prípadne straty získaná z účtovníctva musí upraviť  

podľa zákona. 
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V Českej republike sa špecificky upravuje základ dane pre investičné spoločnosti 

vytvárajúce podielové fondy (ten sa stanovuje samostatne za investičnú spoločnosť  

a oddelene za jednotlivé podielové fondy), komanditné spoločnosti (klasicky stanovený 

základ dane sa znižuje o čiastku pripadajúcu komplementárom), spoločníka verejnej 

obchodnej spoločnosti (základom dane je pomerná časť daňovej povinnosti/straty 

verejnej obchodnej spoločnosti určená podľa spoločenskej zmluvy), komplementára 

komanditnej spoločnosti (obdobný postup ako u spoločníka verejnej obchodnej 

spoločnosti).  

 

Pre neziskové organizácie existuje legálna možnosť znížiť svoj základ dane upravený  

o odčítateľné položky (napríklad daňová strata) o ďalších 30%, maximálne však  

o 1 000 000 Kč , ak tieto prostriedky získané daňovou úsporou využijú na krytie 

nákladov z činností, ktoré nie sú predmetom dane do troch bezprostredne nasledujúcich 

zdaňovacích období. Pokiaľ je táto čiastka čiastka menšia ako 300 000 Kč, dá  

sa odpočítať celých 300 000 kč. U verejných vysokých škôl a verejných výskumných 

inštitúcií je horný limit posunutý na 3 000 000 Kč a spodný na 1 000 000 Kč, musia 

však usporené prostriedky využiť už v nasledujúcom období. Poplatník, ktorý túto 

možnosť využije sa po odpočítaní tejto čiastky nemôže dostať do daňovej straty.  

 

Od základu dane upraveného o odčítateľné položky sa dá tiež odrátať hodnota daru 

presahujúca 2 000 Kč, ale nepresahujúca 5% z tohto základu, ak je dar poskytnutý 

právnickým alebo fyzickým osobám taxatívne vymedzeným v zákone,  

napríklad obciam, fyzickým osobám s bydliskom na území Českej republiky 

prevádzkujúcim zariadenia na ochranu opustených zvierat.  

 

Položky odčítateľné od základu dane sú uvedené v § 34 ČZDP. Patrí sem hlavne 

vymeraná daňová strata dosiahnutá za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Hodnotu 

tejto straty si môže poplatník odčítavať v bezprostredne nasledujúcich piatich 

zdaňovacích obdobiach. Poplatník si môže od základu dane za určitých podmienok 

stanovených v zákone odčítať aj 100% výdavkov vynaložených na realizáciu projektov 

výskumu a vývoja.  
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Najdôležitejšie je však poznať, ako získame základ dane z výsledku hospodárenia. 

V prvom rade jeho hodnotu zvýšime o určité čiastky, následne na to ho zas znižujeme. 

Pri zisťovaní správneho daňového základu je tiež nutné správne určiť, ktoré náklady 

zachytené v účtovníctve sú zároveň daňovými výdavkami, a ktoré za daňový výdavok 

považovať nedajú.  

 

Výsledok hospodárenia, respektíve rozdiel medzi príjmami a výdajmi, sa zvyšuje           

napríklad o čiastky neoprávnene skracujúce príjmy, čiastky, ktoré sa podľa zákona 

nedajú zahrnúť do výdavkov, poistné na sociálne zabezpečenie, príspevky na štátnu 

politiku zamestnanosti a poistného na verejné zdravotné poistenie, pokiaľ boli zrazené 

zamestnancom od zamestnávateľa a neboli odvedené do konca mesiaca nasledujúceho 

po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak sa tieto platby neskôr odvedú, výsledok 

hospodárenia sa o ne zníži. Výsledok hospodárenia sa ďalej znižuje o rozdiel,  

o ktorý zaúčtované zmluvné pokuty, penále prevyšujú skutočne prijaté čiastky v tomto 

zdaňovacom období alebo o náklady, ktoré sa dajú uplatniť ako výdavok iba ak sú 

uhradené, pokiaľ boli uhradené v inom zdaňovacom období, než v ktorom ovplyvnili 

výsledok hospodárenia. V zákone sú uvedené aj určité položky, o ktoré si poplatník 

môže, ale nemusí znížiť svoju daňovú povinnosť. Do tejto skupiny patria  

napríklad čiastky, o ktoré boli nesprávne zvýšené príjmy, čiastky nezahrnuté  

do výdavkov, ktoré sú podľa zákona daňovým výdavkom. Do základu dane vôbec 

nepatria čiastky zaúčtované do výnosov, ak súvisejú s nákladmi neuznanými 

v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach ako daňové výdavky, a to maximálne  

do výšky týchto neuznaných výdavkov, a iné. Výpočet čiastok zvyšujúcich, znižujúcich 

a nezahŕňaných do základu dane v tomto odstavci je iba demonštratívny.  

 

2.2.5 Základ dane na Slovensku 

 
Na Slovensku je spôsob stanovenia základu dane špecificky upravený pre daňovníkov, 

na ktorých bol vyhlásený konkurz alebo sa zrušujú inak. Títo daňovníci si nemôžu 

uplatniť odpočet daňovej straty na zníženie daňového základu. Ostatné samostatne 

vymedzené subjekty so špeciálnou úpravou základu dane sú totožné s českou 
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legislatívou (verejná obchodná spoločnosť, komplementár komanditnej spoločnosti,  

a iné).  

 

Pre neziskové organizácie neexistuje žiadna nadštandardná možnosť zníženia dane.  

Za určité zvýhodnenie týchto subjektov môžeme považovať fakt, že pri predaji 

hmotného majetku používaného na činnosť, z ktorej príjmy nie sú predmetom dane,  

sa do základu dane zahŕňa rozdiel o ktorý príjem z predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol 

tento majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí. Tento rozdiel je tak menší, 

ako keby bola cena majetku zachytená v účtovníctve znížená o odpisy, a preto je nižší  

aj základ dane neziskovej organizácie.  

 

Od základu dane sa nedá odčítať hodnota daru, dar sa nepovažuje ani za daňový 

výdavok. Zostatková cena majetku bezodplatne prevedeného do vlastníctva iného 

subjektu sa dá považovať za daňový výdavok iba vtedy, keď sa odovzdáva organizácii 

zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným 

predpisom je napríklad Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

 

V § 30 SZDP je upravený odpočet daňovej straty zo základu dane. Platí, že od základu 

dane je možné odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich bezprostredne po sebe 

nasledujúcich zdaňovacích období. Dĺžka obdobia sedem rokov predstavuje zmenu 

v zákone oproti predošlému roku 2009, kedy sa daňová strata dala odpočítať iba päť 

rokov po jej dosiahnutí. V Českej republike sa dá daňová strata odpočítať  

tiež iba v piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.  

 

Mechanizmus úpravy výsledku hospodárenia je na Slovensku veľmi podobný   

ako  v Českej republike. Výsledok hospodárenia (prípadne rozdiel medzi príjmami  

a výdajmi) sa zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona zahrnúť do daňových 

výdavkov, alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške. Ďalej  

sa výsledok hospodárenia zvýši o sumy, ktoré nie sú jeho súčasťou , ale podľa SZDP sú 

do základu dane zahrňované. Nakoniec sa zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku 

hospodárenia, ale podľa zákonu sa do základu dane nezahrňujú.  
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V § 17 odst. 3 SZDP sú uvedené typy príjmov, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú. 

Príkladom je suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa tohto zákona 

alebo podľa doterajších predpisov, suma rovnajúca sa hodnote 45 % z rozdielu,  

o ktorý úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia 

prevyšuje úhrn príjmov z jeho prevádzky, príjem prislúchajúci k výdavku (nákladu), 

ktorý nebol uznaný za daňový výdavok podľa § 19, ktorý bol daňovník povinný 

účtovať, príjem a obstarávacia cena cenného papiera účtovaná do výdavkov (nákladov) 

pri zabezpečovacom prevode cenného papiera u dlžníka a pri spätnom prevode cenného 

papiera u veriteľa. 

 

Vo všeobecných ustanoveniach o zisťovaní základu dane nájdeme aj odstavec  

o zmluvných pokutách, poplatkoch z omeškania a úrokoch z omeškania. Tie  sa zahrnú 

do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení. V Českej 

republike to platí tiež, ale v ČZDP je takéto ustanovenie umiestnené v § 24 – Výdaje 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

2.2.6 Daňové výdavky v Českej republike 

 

V zákonoch o dani z príjmov oboch krajín sú pomerne presne vymedzené typy 

výdavkov, ktoré môže poplatník považovať za daňové, a ktoré naopak nesmie.  

 

Za daňové výdavky môže poplatník v Českej republike považovať hlavne daňové 

odpisy a za určitých podmienok aj účtové odpisy, zostatkovú cenu hmotného majetku 

okrem zostatkovej ceny hmotného majetku vyradeného z dôvodu nepovinného 

bezúplatného prevodu, sociálne a zdravotné poistenie, ak bolo uhradené najneskôr  

do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia alebo jeho časti.  

 

Pokiaľ je poplatník dane z príjmu právnických osôb členom nejakej organizácie a toto 

členstvo je zo zákona povinné alebo nevyhnutné pre výkon jeho činnosti, je členské 

zaplatené tejto organizácii daňovým výdavkom. Členský poplatok poplatníka 

organizáciam zamestnávateľov, Hospodárskej a Agrárnej komore je daňovo uznateľný 
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do výšky 0,5% úhrnu vymeriavacích základov pre poistné na sociálne zabezpečenie  

a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti za zdaňovacie obdobie.  

 

Ďalšou veľkou skupinou daňových výdavkov sú výdavky na pracovné a sociálne 

podmienky, starostlivosť o zdravie svojich zamestnancov a výdavky na pracovné cesty. 

Príkladom sú príspevky na stravovanie zamestnancov. Podmienky, za ktorých sú tieto 

výdavky daňovo uznateľné sú často stanovené osobitnými predpismi.  

 

Daňovým výdavkom sú aj manká a škody spôsobené neznámym páchateľom (pokiaľ 

máme oficiálne potvrdenie od polície) alebo živelnou pohromou, za iných okolností  

sú uznateľným daňovým výdavkom iba do výšky ich náhrady. Tento princíp sa aplikuje  

aj pri zostatkovej cene hmotného majetku vyradeného v dôsledku škody. 

 

Čo sa týka výdavkov na reprezentáciu, väčšinou nie sú považované za daňový výdavok. 

Výnimku tvoria reprezentačné a propagačné predmety označené obchodnou firmou, 

názvom propagovaného tovaru, a podobne, ktorých hodnota bez DPH nepresahuje  

500 Kč, a ktoré nie sú predmetom spotrebnej dane.  

 

Daňovým výdavkom ďalej nie sú hlavne výdavky na obstaranie hmotného  

a nehmotného majetku, pretože tieto sú do daňových výdavkov zohľadnené v podobe 

daňových odpisov. Taktiež odmeny členov štatutárnych orgánov, vyplácané podiely  

na zisku alebo poistné na sociálne zabezpečenie, príspevok na štátnu politiku 

zamestnanosti a poistné na všeobecné zdravotné poistenie hradené verejnou obchodnou 

spoločnosťou za jej spoločníkov a komanditnou spoločnosťou za jej komplementárov  

sa nedajú považovať za daňové výdavky. Nedaňovými výdavkami sú aj penále  

a pokuty, ktoré má poplatník uhradiť štátu a výdavky vynaložené na príjmy od dane 

oslobodené alebo nezahrňované do základu dane. 

 

Výpočet daňových a nedaňových výdavkov uvedených v predošlom texte je opäť iba 

demonštratívny, ČZDP vymedzuje množstvo ďalších špecifických typov výdavkov, 

ktoré delí na daňovo uznateľné a neuznateľné. 
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2.2.7 Daňové výdavky na Slovensku 

 

Slovenská legislatívna úprava stanovuje tri základné pravidlá pri posudzovaní výšky 

daňovo uznateľných výdavkov: 

 

1) Pokiaľ výšku výdavku limituje osobitný právny predpis, preukázaný výdavok 

možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. 

 

2) Ak výšku výdavku limituje tento zákon alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom 

období upravuje tento zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný 

výdavok možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok 

ustanovených v tomto zákone. 

 

3) Ak výšku výdavku limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu  

alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok alebo jeho časť  

do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý 

príjem alebo prijatá úhrada. 

 

Medzi výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu stanovenom v SZDP  

alebo v osobitných predpisoch patria napríklad výdavky na pracovné, sociálne 

podmienky a  starostlivosť o zdravie svojich zamestnancov alebo na pracovné cesty.  

 

Za daňový výdavok sa na Slovensku, podobne ako v Českej republike, považujú daňové 

odpisy a zostatková cena hmotného a nehmotného majetku okrem zostatkovej ceny 

hmotného majetku vyradeného z dôvodu nepovinného bezúplatného prevodu. 

Zostatková cena majetku bezodplatne prevedeného do vlastníctva iného subjektu sa dá 

považovať za daňový výdavok iba vtedy, keď sa odovzdáva organizácii zabezpečujúcej 

jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, čo už bolo zmienené vyššie v tejto 

práci. V oboch krajinách je prakticky rovnaká aj úprava daňovej uznateľnosti mánk  

a škôd.  
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Na Slovensku je, narozdiel od Českej republiky, benevolentnejšia úprava daňovej 

uznateľnosti sociálneho a zdravotného poistenia odvádzaného zamestnávateľom  

za zamestnancov, pretože sa nemusí odviesť do konca mesiaca nasledujúceho  

po uplynutí zdaňovacieho obdobia.  

 

Určité rozdiely v daňových legislatívach týchto krajín môžeme nájsť aj v daňovej 

uznateľnosti členských príspevkov. Pokiaľ je členstvo v právnickej osobe povinné,  

je tento členský príspevok daňovo uznateľný rovnako ako v Českej republike.  

Ak však členský príspevok vyplýva z nepovinného členstva v právnickej osobe 

zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, je tento príspevok daňovo uznateľný  

do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, 

najviac však do výšky 66 387, 84 eura ročne, čo je v prepočte 1 688 906,65 Kč  

(suma bola  prepočítaná z EUR na CZK kurzom 25,44 - kurz ČNB dňa 30.3.2010).  

Pre pripomenutie, v Českej republike je limit daňovej uznateľnosti členského odvodený 

od výšky vymeriavacích základov pre poistné na sociálne zabezpečenie  

a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti, pričom limit je 0,5 % z tejto sumy.  

 

Odlišná je na Slovensku aj daňová uznateľnosť výdavkov na reklamné predmety. 

Považujú sa za daňové, aj v prípade, že nie sú označené obchodným menom/ ochrannou 

známkou  poskytovateľa, a to v hodnote neprevyšujúcej 16,60 eura za jeden predmet,  

čo je v prepočte 422,30 Kč (suma bola prepočítaná z EUR na CZK kurzom 25,44 - kurz 

ČNB dňa 30.3.2010). Tieto predmety môžu byť aj predmetom spotrebnej dane.  

Pre zaujímavosť, ešte v roku 2009 museli byť propagačné predmety označované 

napríklad obchodným menom poskytovateľa.  

 

Vymedzenie výdavkov, ktoré nie sú daňové je veľmi podobné v oboch krajinách.  

Výnimkou sú výdavky na poistné a príspevky hradené daňovníkom, ktorý je  verejnou 

obchodnou spoločnosťou za spoločníkov tejto spoločnosti a komanditnou spoločnosťou 

za jej komplementárov. Tieto sa na Slovensku za daňové považujú, v Českej republike 

naopak nie. Určitou kuriozitou je, že na Slovensku sú medzi nedaňovými výdavkami 

špecificky vymedzené aj úplatky alebo iné neoprávnené výhody.  
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2.2.8 Daňové odpisy 

 
Odpisovanie znamená zahrňovanie odpisov z majetku evidovaného u poplatníka, ktorý 

sa vzťahuje k zaisteniu zdaniteľného príjmu do výdavkov. S odpisovaním môže 

poplatník začať po uvedení obstaranej veci do stavu spôsobilého na obvyklé používanie. 

Daňovo sa odpisuje hmotný aj nehmotný majetok, v zákonoch je presne vymedzené, 

aký druh majetku sa môže daňovo odpisovať a za akých podmienok. Tiež je stanovené, 

ako sa určuje výška odpisu, respektíve spôsob odpisovania. Suma všetkých odpisov 

nemôže presiahnuť vstupnú cenu odpisovaného majetku, prípadne zvýšenú zostatkovú 

cenu za určitých okolností.  

 

Odpisovanie v Českej republike sa líši od odpisovania na Slovensku,  

a to v odpisovaní hmotného aj nehmotného majetku. V Českej republike  

sa nehmotný majetok daňovo odpisuje, ak: 

 

1) bol nadobudnutý úplatne, vkladom spoločníka, darovaním, zdedením  

alebo ak bol vlastnou činnosťou vytvorený za účelom obchodovania s ním a 

 

2) jeho vstupná cena je vyššia jako 60 000Kč a 

 

3) doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 

 

Pre takýto nehmotný majetok, ku ktorému má poplatník právo na používanie  

na určitú dobu, sa ročný odpis stanoví ako podiel vstupnej ceny a doby zjednanej          

v zmluve. V ostatných prípadoch je presne stanovená doba odpisovania v mesiacoch, 

pričom platí, že odpis je rovnomerný a stanovuje sa s presnosťou na celé mesiace. 

Odpisovať sa začína nasledujúci mesiac po dni, v ktorom boli splnené podmienky  

pre odpisovanie.   

 

Na Slovensku pre odpisovanie nehmotného majetku platí jednoduché pravidlo,  

a to, že daňové odpisy sa zhodujú s účtovými odpismi.  
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Hmotný majetok sa dá odpisovať na Slovensku aj v Českej republike dvomi spôsobmi, 

konkrétne rovnomerne alebo zrýchlene. V oboch krajinách má poplatník možnosť 

voľného výberu medzi týmito spôsobmi, svoju voľbu však nemôže počas samotného 

odpisovania meniť. 

 

V Českej republike musí poplatník v prvom roku zaradiť majetok, ktorý chce daňovo 

odpisovať, do odpisovej skupiny. Odpisové skupiny sú uvedené v Prílohe č.1 k ČZDP  

a je ich šesť. Každá odpisová skupina má stanovenú inú dobu odpisovania, ako je 

uvedené v Tabuľke 1.  

 

Tabuľka 1: Doba odpisovania u jednotlivých odpisových skupín - Česká republika 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania 
1 3 roky 
2 5 rokov 
3 10 rokov 
4 20 rokov 
5 30 rokov 
6 50 rokov 

 

Pri rovnomernom odpisovaní sú jednotlivým odpisovým skupinám priradené 

maximálne ročné odpisové sadzby. Odpis sa stanoví ako jedna stotina súčinu vstupnej 

ceny hmotného majetku a priradenej ročnej sadzby. Jednotlivé ročné sadzby sú uvedené 

v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2: Odpisové sadzby pri rovnomernom odpisovaní – Česká republika 
 

Odpisová 
skupina 

1.rok 
odpisovania 

Ďalšie roky 
odpisovania 

Zvýšená 
vstupná cena 

1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 

 

Za určitých podmienok existuje možnosť poplatníka uplatniť v prvom roku odpisovania 

zvýšený odpis. Odpis môže byť zvýšený o 20% (u poplatníka s prevažne 

poľnohospodárskou činnosťou, ktorý je prvým vlastníkom stroja  
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pre poľnohospodárstvo), 15% (u poplatníka, ktorý je prvým vlastníkom zariadenia  

pre čistenie a úpravu vôd, prípadne pre triedenie a úpravu druhotných surovín  

na zhodnotenie) alebo 10% (u poplatníka, ktorý je prvým vlastníkom hmotného majetku 

zaradeného do skupín 1-3). Pri uplatnení zvýšeného odpisu v prvom roku  

sa podľa zákona používajú rozdielne ročné sadzby ako pri jeho neuplatnení.  

 

Pri zrýchlenom odpisovaní sa odpisy hmotného majetku stanovia v prvom roku  

ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie. 

Tento odpis pritom môže byť podobne ako pri rovnomernom odpisovaní zvýšený  

o 20%, 15%, či 10%. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa odpis stanoví ako podiel 

dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom  

pre zrýchlené odpisovanie a počtom rokov, počas ktorých už bol odpisovaný. 

Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie sú uvedené v Tabuľke 3.  

 

Tabuľka 3: Odpisové koeficienty pri zrýchlenom odpisovaní – Česká republika 
 

Odpisová 
skupina 

1.rok 
odpisovania 

Ďalšie roky 
odpisovania 

Zvýšená 
vstupná cena 

1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 

 

Na Slovensku musí poplatník v prvom roku zaradiť majetok, ktorý chce daňovo 

odpisovať, do odpisovej skupiny. Odpisové skupiny sú uvedené v Prílohe k SZDP a sú 

štyri. Každá odpisová skupina má stanovenú inú dobu odpisovania, podobne  

ako v Českej republike. Doby odpisovania sú uvedené v Tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4: Doba odpisovania u jednotlivých odpisových skupín – Slovenská republika 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania 
1 4 
2 6 
3 12 
4 20 
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Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného 

majetku a doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.  

 

Princíp zrýchleného odpisovania je na Slovensku rovnaký ako v Českej republike, 

odlišné sú iba samotné koeficienty. Slovenské koeficienty pre zrýchlené odpisovanie sú 

uvedené v Tabuľke 5.  

 

Tabuľka 5: Odpisové koeficienty pri zrýchlenom odpisovaní – Slovenská republika 
 

Odpisová 
skupina 

1.rok 
odpisovania 

Ďalšie roky 
odpisovania 

Zvýšená 
vstupná cena 

1 4 5 4 
2 6 7 6 
3 12 13 12 
4 20 21 20 

 
 

Ďalším rozdielom medzi Slovenskou a Českou republikou je, že na Slovensku 

neexistuje možnosť zvýšeného odpisu v prvom roku odpisovania, v prípade, že sme 

prvým vlastníkom určitého hmotného majetku.  

 

2.2.9 Sadzba dane 

 

V Českej republike existuje viacero sadzieb dane z príjmu právnických osôb. Základná 

je 19% a aplikuje sa na základ dane znížený o položky odčítateľné od základu dane, 

dary a v prípade neziskových organizácií aj o povolené ďalšie zníženie základu dane. 

Táto sadzba je o jedno percento nižšia ako v roku 2009. Medzi často používané sadzby 

patrí aj 15-percentná sadzba dane vzťahujúca sa najmä na príjmy podliehajúce 

zrážkovej dani.  Vo výnimočných prípadoch sa používa päťpercentná sadzba dane         

(investičné, podielové, penzijné fondy).  

 

Na Slovensku je aktuálna sadzba dane 19% zo základu dane zníženého o daňovú stratu. 

Touto sadzbou sa zdaňujú všetky príjmy, platí pre fyzické aj právnicke osoby a aplikuje 

sa aj na príjmy podliehajúce zrážkovej dani.  
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2.2.10 Mechanizmus výpočtu vlastnej daňovej povinnosti 

 

V Českej republike pozostáva úprava hospodárskeho výsledku na výslednú daňovú 

povinnosť z viacerých krokov, ktoré sú znázornené na nasledujúcej schéme. 

 

 

 
Obrázok 1:  Mechanizmus výpočtu výslednej daňovej povinnosti – Česká republika 
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Mechanizmus výpočtu výslednej daňovej povinnosti podľa slovenských daňových 

predpisov sa od toho českého líši, čo je evidentné z Obrázku 2.  

 
Obrázok 2: Mechanizmus výpočtu výslednej daňovej povinnosti – Slovenská republika 
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3 Príklady zdaňovania vybraných typov poplatníkov 

 

V tejto kapitole sú vymedzené určité typy poplatníkov, pre ktoré som stanovila vlastnú 

daňovú povinnosť v Českej republike a na Slovensku. Z príkladov sú evidentné rozdiely 

v zdaňovaní právnických osôb v jednotlivých krajinách. Špeciálne som sa tiež zamerala  

na odlišnosti v daňovom odpisovaní majetku. Výpočty sa riadia platným znením ČZDP 

a SZDP k 1.4. roku 2010. 

 

3.1 Príklad č.1 

 
V prvom príklade je uvedený výpočet výslednej daňovej povinnosti vymodelovaných 

poplatníkov v Českej republike a na Slovensku, ktorí zamestnávajú postihnutého 

zamestnanca a tiež poskytli dar. Na základe tohto  príkladu som chcela poukázať najmä 

na sociálny rozmer ČZDP, ktorý chýba v SZDP. 

 

3.1.1 Model daňového poplatníka v Českej republike 

 
Prvým modelom daňového poplatníka je právnická osoba právnej formy akciová 

spoločnosť, ktorá je daňovým rezidentom Českej republiky. V roku 2010 dosiahla 

hospodársky výsledok 525 000,- Kč a nastali tieto skutočnosti relevantné  

pre výpočet výslednej daňovej povinnosti: 

 

• spoločnosť poskytla dar fyzickej osobe prevádzkujúcej zariadenie  

na ochranu zvierat v hodnote 14 000,- Kč, 

 

• sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov vo výške 11 500,- Kč bolo 

odvedené 12.2.2011 a 

 

• spoločnosť zamestnáva jedného zamestnanca s ľahkým zdravotným 

postihnutím (priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov  

so zdravotným postihnutím – 1). 
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3.1.2 Model daňového poplatníka v Slovenskej republike 

 
Vzhľadom na to, že obchodné spoločnosti na Slovensku a v Českej republike 

vykonávajú svoje činnosti v porovnateľných, takmer totožných podmienkach, čo sa týka 

napríklad výšky nákladov, respektíve výnosov, dá sa obdobný model poplatníka 

aplikovať aj na Slovensku.  

 

Slovenský poplatník dane z príjmov právnických osôb je akciovou spoločnosťou  

a podľa SZDP je daňovým rezidentom Slovenskej republiky. V roku 2010 dosiahol zisk 

vo výške 20 636,80 €.  

 

Poplatník v roku 2010 tiež poskytol dar fyzickej osobe prevádzkujúcej zariadenie  

na ochranu zvierat v hodnote 550,31 €, sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov 

vo výške 452 € odviedol až 12.2.2011 a zamestnáva jedného zamestnanca s ľahkým 

zdravotným postihnutím.  

 

3.1.3 Výpočet daňovej povinnosti poplatníkov z Príkladu č.1 

 

Výpočet výslednej daňovej povinnosti týchto poplatníkov podľa slovenských aj českých 

daňových pravidiel je uvedený v Tabuľke 6 na nasledujúcej strane. Sú z neho evidentné 

rozdiely medzi ČZDP a SZDP v uznávaní výdavkov za daňové, ale aj v možnosti 

uplatnenia zliav a odčítateľných položiek. Ku každej položke výpočtu je uvedené  

aj relevantné ustanovenie zákona. 
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Tabuľka 6: Výpočet daňovej povinnosti poplatníkov z Príkladu č.1 
 

Položky 

výpočtu 

Poplatník  

v ČR 

Ustanovenie  

v ČZDP 

Poplatník 

v SR 

Ustanovenie 

 v SZDP 

Výsledok hospodárenia 525 000 Kč §23 (2) a 

20 636,80 €               

(525 000 Kč) §17 (1) b 

Položky zvyšujúce základ 

dane  §23 (3) a  §17 (2) a 

hodnota daru 14 000 Kč §25 (1) o 

550,31 €  

(14 000 Kč) §21 (2) f 

sociálne a zdravotné 

poistenie 11 500 Kč § 23 (3) a 5. 0 €  

Položky znižujúce základ 

dane 0 Kč §23 (3) b, c 0 € §17 (2) c 

Odčítateľné položky 0 Kč §34 0 € §30, §30a 

Hodnota daru 14 000 Kč §20 (8) 0 €  

Zaokrúhlenie 536 000 Kč §21 (1) 

21 187 €  

(538 997 Kč) §47 

Sadzba 19% 101 840 Kč §21 (1) 

4 025,53 €  

(102 409 Kč) §15 (b) 

Zľavy 18 000 Kč §35 (1) a 0 €  

Výsledná 

daňová  povinnosť  83 840 Kč  

4 025 €  

(102 396 Kč) §47 

 

Poznámka: Sumy boli prepočítané z EUR na CZK kurzom 25,44 (kurz ČNB 

dňa 30.3.2010) 

 

3.2 Príklad č.2 

 
V druhom príklade je uvedený výpočet výslednej daňovej povinnosti vymodelovaných 

poplatníkov v Českej republike a na Slovensku, ktorí sa venujú čiste svojej 

podnikateľskej činnosti. Týmto príkladom som chcela poukázať najmä na voľnejšie 

pravidlá pri uznávaní daňových výdavkov a výhodnejšie nastavenie daňového 

odpisovania na Slovensku. 
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3.2.1 Model daňového poplatníka v Českej republike 

 

Ďalší vymodelovaný poplatník ABC je spoločnosťou s ručením obmedzeným,  

ktorá vedie podvojné účtovníctvo a zaoberá sa veľkoobchodnou činnosťou. Podľa 

ČZDP je štátom jej daňovej rezidencie Česká republika. Hospodársky výsledok 

spoločnosti za rok 2010 je 853 000,- Kč. V obchodnom majetku má druhý rok software 

vo vstupnej cene 61 000,- Kč, ďalej si v roku 2010 (10.11.2010) kúpila osobný 

automobil v hodnote 250 000,- Kč a počítač v hodnote 50 000,- Kč (06.06.2010).  

 

Z daňového hľadiska sa rozhodla osobný automobil odpisovať rovnomerne a počítač 

zrýchlene, pričom uplatní aj možnosť zvýšeného odpisu v prvom roku odpisovania.  

Pre odpisovanie majetku v účtovníctve platí, že akýkoľvek majetok v hodnote  

nad 40 000 Kč bude odpisovať 48 mesiacov a začne od mesiaca nasledujúceho  

po mesiaci kúpy.  

 

Nastali tiež tieto skutočnosti relevantné pre výpočet výslednej daňovej povinnosti: 

 

• spoločnosť obstarala 250 reklamných predmetov neoznačených svojím 

logom alebo obchodnou firmou v hodnote 40 Kč/kus a v priebehu roka  

ich rozdala svojim obchodným partnerom a 

 

• členom štatutárnych orgánov boli vyplatené odmeny vo výške 100 000,- Kč. 

 

 

3.2.2 Model daňového poplatníka v Slovenskej republike 

 
Obdobný model poplatníka sa dá aplikovať aj v slovenskom hospodárskom prostredí: 

Daňový poplatník SR, firma ABC, ktorý je zároveň jej daňovým rezidentom, je 

obchodnou spoločnosťou s právnou formou podnikania spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Venuje sa veľkoobchodnej činnosti. Za rok 2010 dosiahol zisk vo výške 

33 529,87 €. V obchodnom majetku má taktiež druhý rok software vo vstupnej cene 



 53 

2 397,80 €, ďalej si v roku 2010 (10.11.2010) kúpil osobný automobil v hodnote 

9 827,04  € a počítač v hodnote 1 965,40 € (06.06.2010). 

 

Z daňového hľadiska sa rozhodol osobný automobil odpisovať rovnomerne a počítač 

zrýchlene. Pre odpisovanie majetku v účtovníctve platí, že akýkoľvek majetok 

v hodnote nad 40 000 Kč bude odpisovať 48 mesiacov a začne od mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci kúpy. 

 

Spoločnosť v roku 2010 tiež obstarala 250 reklamných predmetov neoznačených svojím 

logom alebo obchodnou firmou v hodnote 1,57 €/kus, ktoré v priebehu roka  

ich rozdala svojim obchodným partnerom a členom štatutárnych orgánov vyplatila 

odmeny vo výške 3 930,82 €.  

 

3.2.3 Výpočet daňovej povinnosti poplatníkov z Príkladu č.2 

 

Výpočet daňovej povinnosti týchto poplatníkov podľa slovenských aj českých daňových 

pravidiel je uvedený v Tabuľke 7 na nasledujúcej strane. Sú z neho evidentné rozdiely 

medzi ČZDP a SZDP v uznávaní výdavkov za daňové, ale aj v daňovom odpisovaní. 

Ku každej položke výpočtu je uvedené aj relevantné ustanovenie zákona. 
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Tabuľka 7: Výpočet daňovej povinnosti poplatníkov z Príkladu č.2 
 

Položky 

výpočtu 

Poplatník 

v ČR 

Ustanovenie  

v ČZDP 

Poplatník 

 v SR 

Ustanovenie 

v SZDP 

Výsledok hospodárenia 853 000 Kč §23 (2) a 

33 529,87 € 

(853 000 Kč) §17 (1) b 

Položky zvyšujúce základ 

dane  §23 (3) a  §17 (2) a 

odmeny 100 000 Kč §25 (1) d 

3 930,82 €   

(100 000 Kč) §21 (1) d 

reklamné predmety 10 000 Kč §25 (1) t 0 € §21 (1) h 

Položky znižujúce základ 

dane  §23 (3) b,c  §17 (2) c 

rozdiel účtovných a 

daňových odpisov  §23 (3) c 2.  §19 (3) a 

osobný automobil 22 291 Kč  

2 252 €           

(57 291Kč)  

software 5 088 Kč  0 €  

počítač 15 415 Kč  

245,60 €  

(6 248 Kč)  

Odčítateľné položky 0 Kč §34  0 € §30, §30a 

Hodnota daru 0 Kč §20 (8) 0 €  

Zaokrúhlenie 920 000 Kč §21 (1) 

34 963 €      

(889 459,72 Kč) §47 

Sadzba 19% 174 800 Kč §21 (1) 

6 642,97 €      

(168 997,16 Kč) §15 (b) 

Zľavy 0 Kč §35  0 €  

Výsledná daňová 

povinnosť 174 800 Kč  

6 642 €        

(168 972,48 Kč) §47 

 

Poznámka: Sumy boli prepočítané z EUR na CZK kurzom 25,44 (kurz ČNB 

dňa 30.3.2010) 



 55 

Zaujímavý v tomto príklade je najmä rozdiel v daňových odpisoch, preto sa budem  

jeho príčinami zaoberať podrobnejšie v treťom príklade. 

 

3.3 Príklad č.3 

 

Príklad č. 3 je zameraný iba na daňové odpisy a rozdiely medzi nimi v Českej republike 

a na Slovensku, pretože často významne ovplyvňujú výslednú daňovú povinnosť 

poplatníkov. Pre demonštráciu rozdielov v daňovom odpisovaní som vybrala rôzne typy 

hmotného a nehmotného majetku, a to konkrétne osobný automobil, počítač a software. 

Tento majetok využíva pri svojom podnikaní väčšina obchodných spoločností. 

 

Osobný automobil patrí v Českej republike od roku 2008 do odpisovej skupiny 2 

s dobou odpisovania 5 rokov, na Slovensku do odpisovej skupiny 1 s dobou 

odpisovania 4 roky. Vstupná cena osobného automobilu je 250 000,- Kč, respektíve 

9 827,04 €. V tabuľke 8 sú uvedené čiastky daňových odpisov v jednotlivých rokoch  

u oboch krajín. 

 

Tabuľka 8: Odpisovanie osobného automobilu 
 

Spôsob 
odpisovania 

Výška odpisu 
v  ČR 

Výška odpisu 
v  SR 

Rovnomerné odpisovanie     
1.rok 27 500 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
2.rok 55 625 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
3.rok 55 625 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
4.rok 55 625 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
5.rok 55 625 Kč  
Zrýchlené odpisovanie   
1.rok 50 000 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
2.rok 80 000 Kč 3 685,14 € (93 750 Kč) 
3.rok 60 000 Kč 2 456,76 € (62 500 Kč) 
4.rok 40 000 Kč 1 228,38 € (31 250 Kč) 
5.rok 20 000 Kč  
 

Poznámka: Sumy boli prepočítané z EUR na CZK kurzom 25,44 (kurz ČNB 

dňa 30.3.2010). 
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Počítač patrí v Českej republike do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 3 roky,  

na Slovensku do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky. V Českej republike 

sa dá navyše v prvom roku odpisovania uplatniť zvýšený odpis.  

 

Jeho vstupná cena je 50 000,- Kč, respektíve 1 965,40 €. V tabuľke 9 sú uvedené 

čiastky daňových odpisov v jednotlivých rokoch u oboch krajín. 

 
Tabuľka 9: Odpisovanie počítača 
 

Spôsob 
odpisovania 

Výška 
odpisu v ČR 

Výška zvýšeného 
odpisu v ČR 

Výška odpisu  
v SR 

Rovnomerné odpisovanie       
1.rok 10 000 Kč 15 000 Kč 491,35 € (12 500 Kč) 
2.rok 20 000 Kč 17 500 Kč 491,35 € (12 500 Kč) 
3.rok 20 000 Kč 17 500 Kč 491,35 € (12 500 Kč) 
4.rok   491,35 € (12 500 Kč) 
Zrýchlené odpisovanie    
1.rok 16 667 Kč 21 667 Kč 491,35 € (12 500 Kč) 
2.rok 22 222 Kč 18 887 Kč 737,03 € (18 750 Kč) 
3.rok 11 111 Kč 9 446 Kč 491,35 € (12 500 Kč) 
4.rok   245,67 € (6 250 Kč) 
 

Poznámka: Sumy boli prepočítané z EUR na CZK kurzom 25,44 (kurz ČNB 

dňa 30.3.2010) 

 

Software splňuje všetky podmienky pre daňové odpisovanie v Českej republike, jeho 

vstupná cena je 61 000,- Kč, respektíve 2 397,80 €. V SZDP je stanovené, že  

pre akýkoľvek nehmotný majetok sú účtovné odpisy zároveň daňovým výdavkom. 

 

Tabuľka 10: Odpisovanie softwaru 
 

Odpis Výška odpisu v ČR Výška odpisu v SR 
1.rok 5 085 Kč účtovný odpis 
2.rok 20 340 Kč účtovný odpis 
3.rok 20 340 Kč účtovný odpis 
4.rok 15 235 Kč účtovný odpis 
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4 Zhodnotenie, návrhy a doporučenia 

 

V prvej časti tejto kapitoly sú zhodnotené rozdiely v zdaňovaní právnických osôb 

v Českej republike a na Slovensku. Druhá časť je zameraná na možnosti optimalizácie 

výslednej daňovej povinnosti pre poplatníkov v oboch krajinách. 

 

4.1 Zhodnotenie 

 
Medzi základné rozdiely v daňových systémoch Českej a Slovenskej republiky patrí 

skutočnosť, že na Slovensku sú od 1.1. 2005 zrušené daň darovacia, daň dedičská a daň 

z prevodu a prechodu nehnuteľností, a to na základe daňovej reformy v roku 2004. (17) 

Táto reforma mala za cieľ zjednodušiť, zprehľadniť a zefektívniť celý daňový systém.  

Poplatník v Slovenskej republike má teda určitú výhodu oproti poplatníkovi v Českej 

republike, pretože mu nevyplýva daňová povinnosť z darov, dedičstva a prevodu 

nehnuteľností. Ostatné typy daní sú už používané v oboch krajinách, čo platí aj o dani 

z príjmov právnických osôb, na ktorú je zameraný nasledujúci text.  

 

Daň z príjmov právnických osôb funguje síce v oboch krajinách na podobných 

princípoch, v jednotlivých ustanoveniach zákonov sa však dá nájsť množstvo menších  

i významnejších rozdielov.  

 

Podľa môjho názoru je SZDP oproti ČZDP menej rozsiahly. Je to spôsobené daňovou 

reformou v roku 2004, ktorej cieľom bolo práve zjednodušenie legislatívy zdaňovania 

príjmov, odstránenie rôznych daňových úľav, zavedenie tzv. rovnej dane. Nový SZDP 

bol koncipovaný tak, aby boli zdaňované všetky druhy príjmov bez ohľadu na druh 

ekonomickej aktivity. Na druhej strane sú dopady nového SZDP tiež priaznivejšie  

pre podnikateľské prostredie, pretože sú zavedené voľnejšie pravidlá napríklad  

pre odpisovanie majetku, uznávanie daňových výdavkov. (12) 

 

V Českej republike je zákon o daniach z príjmu komplikovanejší, existuje v ňom stále 

množstvo výnimiek, mnohé špecifické subjekty sú od dane oslobodené, prípadne  
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ich príjmy nie sú predmetom dane. Prísnejšie sú tiež nastavené pravidlá pre uznávanie 

daňových výdavkov. 

 

Z týchto rozdielov vyplýva, že na Slovensku majú právnické osoby z daňového 

hľadiska v podstate rovnocenné postavenie bez ohľadu na to, akou činnosťou  

sa zaoberajú. V Čechách sú naopak príjmy niektorých subjektov od dane úplne 

oslobodené, čo ich samozrejme zvýhodňuje. Pre slovenské subjekty je však výhodou,  

že aj keď tu existuje malá možnosť využiť oslobodenie od dane a žiadna možnosť 

uplatnenia zliav, pre uznávanie daňových výdavkov sú aplikované voľnejšie pravidlá. 

 

Pravdepodobne v dôsledku zjednodušovania SZDP chýbajú v tomto zákone mnohé 

ustanovenia zvýhodňujúce poplatníkov, ktorí vykonali nejakú verejne-prospešnú 

činnosť.  

 

V prvom rade ČZDP umožňuje poplatníkom, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným 

postihnutím uplatnenie zľavy na dani. Zľavu 18 000,- Kč si môže uplatniť poplatník 

zamestnávajúci osobu ľahšie zdravotne postihnutú, pokiaľ je zamestnanec ťažko 

postihnutý výška zľavy je 60 000,- Kč. Za určitých podmienok si môže poplatník 

odčítať z dane až polovicu. Konečná výška zľavy sa prepočítava koeficientom.  

Podľa môjho názoru toto ustanovenie podporuje integráciu zdravotne postihnutých ľudí 

a zároveň motivuje zamestnávateľov, aby im poskytli prácu, čo je veľmi pozitívne.  

 

Ďalšia možnosť zvýhodnenia je v ČZDP stanovená pre neziskové organizácie,  

ktoré si môžu znížiť základ dane upravený o daňovú stratu o 30%, a to v prípade,  

že takúto úsporu využijú na krytie nákladov súvisejúcich s činnosťami, z ktorých príjmy 

nie sú predmetom dane.  

 

Pozitívne sa dá tiež hodnotiť ustanovenie ČZDP, podľa ktorého sú z dane z príjmu 

právnických osôb oslobodené príjmy z prevádzky malých vodných elektrární, veterných 

elektrární, solárnych zariadení, a podobne. Toto ustanovenie priamo podporuje 

ekologickú výrobu elektrickej energie, ktorá neškodí životnému prostrediu.  
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Vedu a výskum podporuje ČZDP pomocou položky odčítateľnej od základu dane.  

Od základu dane sa dá totiž odpočítať 100% výdavkov, ktoré poplatník vynaložil  

pri realizácii projektov výskumu a vývoja. Podmienky uplatnenia tohoto ustanovenia sú 

presne stanovené v zákone. 

 

Slovenský poplatník si žiadnu z týchto úľav nemôže uplatniť a v SZDP nie sú uvedené 

ani nijaké podobné zvýhodnenia, čo je podľa môjho názoru veľkým nedostatkom 

slovenskej daňovej legislatívy.  

 

Zaujímavá je tiež rozdielna úprava darov venovaných poplatníkmi v jednotlivých 

krajinách. Ani v Českej republike, ani na Slovensku sa poskytnutie daru nepovažuje  

za daňový výdavok. V Českej republike sa však jeho hodnota do určitého limitu  

dá odpočítať  od základu dane zníženého o daňovú stratu. Na Slovensku takáto možnosť 

neexistuje. Pokiaľ chce daňový poplatník na Slovensku venovať finančný dar nejakej 

neziskovej organizácii, má možnosť využiť § 50 SZDP. Podľa tohto paragrafu môže 

poplatník určiť neziskovú organizáciu, ktorej venuje 2% svojej výslednej daňovej 

povinnosti. Zoznam týchto neziskových organizácií je uvedený v SZDP, často sa však 

tieto subjekty pomocou reklamy a médií sami snažia získať pozornosť daňových 

poplatníkov a príspevok od nich. Tento princíp sa zaviedol vrámci daňovej reformy 

v roku 2004 z dôvodu väčšej transparentnosti a stal sa veľmi populárnym a často 

využívaným. (12) 

 

Významné rozdiely medzi ČZDP a SZDP existujú aj v daňovom odpisovaní hmotného 

a nehmotného majetku. V Českej republike sa obchodný majetok zaraďuje do šiestich 

odpisových skupín, maximálna doba odpisovania je až 50 rokov, na Slovensku existujú 

štyri odpisové skupiny a maximálna doba odpisovania je 20 rokov. V praxi to znamená, 

že napríklad budovy odpíše poplatník na Slovensku oveľa rýchlejšie, čo je z pohľadu 

poplatníka výhodnejšie, pretože vyššími odpismi si výraznejšie znižuje základ dane.  

Dá sa síce tvrdiť , že poplatník v Českej republike zasa uplatňuje daňové odpisy dlhšie, 

ale hodnota peňazí v čase klesá, a tak je to reálne nevýhodnejšie. Na Slovensku však  

na druhej strane neexistuje možnosť zvýšeného odpisu v prvom roku pri zakúpení 
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nového majetku. Napriek tomu by som hodnotila daňové odpisovanie na Slovensku 

z pohľadu poplatníka pozitívnejšie ako v Českej republike.  

 

Pri podnikaní, a v období hospodárskej recesie obzvlášť, dosahuje množstvo 

obchodných společnosti stratu, ktorú si môže v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 

uplatniť a odpočítať zo základu dane. V Českej republike trvá toto obdobie päť rokov, 

na Slovensku je to od roku 2010 sedem rokov. Táto zmena v zákone vychádza v ústrety 

mnohým daňovým poplatníkom, pretože v súčasnosti dosahujú pomerne často daňovú 

stratu a pomáha im tak v strednodobom horizonte znížiť daňové bremeno.  

 

Rozdielna je v jednotllivých krajinách aj úprava zaokrúhľovania základu dane 

a výslednej daňovej povinnosti. Na Slovensku sa základ dane, prípadne výsledná 

daňová povinnosť zaokrúhľujú na eurocenty nadol. V Českej republike sa základ dane 

pred uplatnením daňovej sadzby zaokrúhľuje na tisíce Kč nadol.  

 

Celkovo sa dá SZDP ohodnotiť ako prehľadnejší, jednoduchší a zrozumiteľnejší  

ako ČZDP. Obsahuje menšie množstvo výnimiek, daňových úľav. Pre daňových 

poplatníkov je v ňom relatívne výhodnejšie nastavené daňové odpisovanie,  

ale aj uznateľnosť daňových výdavkov. Zákon je nastavený priaznivejšie pre bežné 

podnikateľské subjekty, čo je síce v krátkodobom časovom horizonte negatívne  

pre štátny rozpočet, v dlhodobom časovom horizonte však platí, že čo je výhodné  

pre ekonomické subjekty, je v konečnom dôsledku výhodné aj pre štát. (12) Na druhej 

strane mu však chýba akýsi sociálny rozmer zákona, motivujúce výhody pre polatníkov,  

ktorí vykonávajú činnosti prospešné pre svoje okolie.  

 

ČZDP je narozdiel od SZDP rozsiahly, komplikovaný. Obsahuje množstvo ustanovení 

aplikovateľných iba na určité, špecifické subjekty. Sú v ňom prísnejšie vymedzené 

daňovo uznateľné a neuznateľné výdavky. Pozitívom však je, že zvýhodňuje 

poplatníkov, ktorí sú prínosom pre svoje sociálne okolie, životné prostredie a podobne.  

 

Tieto tvrdenia vyplývajú aj z vymodelovaných príkladov. Poplatník, ktorý zamestnával 

postihnutého zamestnanca a venoval dar neziskovej organizácií mal v Českej republike 
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nižšiu výslednú povinnosť ako na Slovensku. Druhý poplatník, venujúci sa výhradne 

obchodnej činnosti mal zas daňovú povinnosť nižšiu na Slovensku.  

 

Celkovo sa však samozrejme nedá povedať, ktorý daňový zákon je výhodnejší,  

pretože to záleží na konkrétnych okolnostiach a poplatníkom vykonávaných 

činnostiach.  

 

Rozdiely v zdaňovaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku sú 

prehľadne zhrnuté v tabuľke v Prílohe 1. 

 

4.2 Doporučenia vedúce k optimalizácií daňovej záťaže  

u právnických osôb 

 
Cieľom veľkej väčšiny právnických osôb je nepochybne dosiahnuť zisk, a to pokiaľ 

možno čo najväčší. Výška zisku je samozrejme závislá aj na výške celkových nákladov, 

a tak sa spoločnosti snažia svoje náklady minimalizovať. To platí aj pre náklady na daň 

z príjmu právnických osôb. Česká aj slovenská daňová legislatíva poskytuje 

poplatníkom hneď niekoľko možností, ako optimalizovať, minimalizovať výšku 

výslednej daňovej povinnosti. Preto je v záujme poplatníka, aby tieto možnosti využíval 

a efektívne daňovo plánoval.  

 

4.2.1 Daňová optimalizácia v Českej republike 

 

Pre ČZDP je typická jeho komplikovanosť, obsahuje veľké množstvo rôznych výnimiek 

a daňových úľav, čo môže poplatník využiť pre optimalizáciu svojej výslednej daňovej 

povinnosti. K takýmto prostriedkom patrí najmä:  

 

• plánovanie daňových odpisov, 

• využívanie časových testov a dodržiavanie limitov stanovených v zákone, 

• uplatnenie položiek odčítateľných od  základu  dane, 

• uplatnenie položiek znižujúcich základ dane a 
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• využitie zliav na dani. 

 

Významným nástrojom daňovej optimalizácie sú nepochybne daňové odpisy hmotného  

majetku, pretože často výrazne ovplyvňujú základ dane. Daňový poplatník má pri nich 

zároveň určitú možnosť ovplyvniť ich výšku v jednotlivých rokoch. Výšku odpisu 

v jednotlivých rokoch môže v prvom rade ovplyvniť výberom spôsobu daňového 

odpisovania. Poplatník môže zvoliť buď rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie, 

pričom platí, že pri zrýchlenom odpisovaní sú v prvých rokoch odpisovania majetku 

zahrňované do daňových výdavkov vyššie čiastky odpisov. Záleží len na konkrétnom 

poplatníkovi a na jeho krátkodobých a strednodobých hospodárskych a finančných 

plánoch, pre ktorú variantu sa rozhodne. Pre poplatníka, ktorý v blízkom časovom 

horizonte očakáva vyššie zisky (čo by zapríčinilo aj vyšší základ dane), ktoré však budú 

s postupom času klesať, je pravdepodobne výhodnejšie využiť zrýchlené odpisovanie. 

Naopak pre poplatníka, ktorý predpokladá, že bude v blízkej budúcnosti dosahovať 

stratu, prípadne len nízku daňovú povinnosť, je vhodnejšie zvoliť rovnomerné 

odpisovanie. Samozrejme, tento princíp je veľmi zjednodušený a pri samotnej voľbe 

spôsobu odpisovania je nutné zvážiť aj rôzne iné okolnosti. Ďalej v ČZDP existuje 

možnosť využiť v prvom roku odpisovania hmotného majetku za určitých podmienok 

zvýšený odpis.  

 

Určitú flexibilitu poskytuje rovnomerný spôsob odpisovania, pretože v ČZDP sú 

uvedené maximálne, a nie pevné ročné odpisové sadzby, to znamená, že poplatník môže 

zahrnúť do daňových výdavkov aj nižšie čiastky, dokonca má možnosť odpisy vôbec 

neuplatniť, prípadne odpisovanie prerušiť. Pri zrýchlenom odpisovaní tiež existuje 

možnosť neuplatnenia odpisov a prerušenia odpisovania.  

 

V ČZDP sú často presne vymedzené podmienky, za ktorých sa dá určité ustanovenie 

použiť, a práve dodržiavanie týchto pravidiel, limitov a časových testov môže viesť 

k nižšej výslednej daňovej povinnosti.   

 

Príkladom časového testu sú napríklad čiastky poistného na sociálne zabezpečenie, 

príspevku na štátnu politiku zamestnanosti a poistného na verejné zdravotné poistenie, 
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ktoré je povinný platiť zamestnanec a boli zamestnávateľom zrazené, ale neodvedené 

do konce mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade 

zvyšujú základ dane, a tým pádom aj výslednú daňovú povinnosť v danom zdaňovacom 

období.  

 

Opravné položky k pohľadávkam sú ďalším príkladom časových testov a limitov 

v zdaňovaní právnických osôb, aj keď nie sú legislatívne upravené priamo v ČZDP,  

ale v Zákone č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Daňová 

uznateľnosť ich tvorby ako výdavku na zaistenie, udržanie a dosiahnutie príjmov  

sa odvíja od doby, ktorá ubehla od konca zjednanej lehoty splatnosti nepremlčanej 

pohľadávky. Pre stanovenie samotnej výšky opravnej položky existujú ďalšie pravidlá, 

ktoré sa riadia hodnotou danej pohľadávky, prípadne vedením súdneho sporu v tejto 

veci. Ak však vznikne poplatníkovi nárok na vytvorenie takejto opravnej položky, mal 

by ho jednoznačne uplatniť.  

 

Časový limit je stanovený aj pre vytváranie rezerv, pričom je určená maximálna doba 

ich tvorby, a to podľa odpisovej skupiny majetku, na ktorý sa táto rezerva tvorí. 

V Zákone č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  sú 

vymedzené aj ďalšie podmienky, za ktorých sa rezerva dá považovať za daňový 

výdavok. 

 

Medzi odčítateľné položky patrí v prvom rade daňová strata dosiahnutá poplatníkom. 

Daňový subjekt má možnosť odčítať si ju od základu dane v bezprostredne 

nasledujúcich piatich zdaňovacích obdobiach. Pre poplatníkov realizujúcich projekty 

výskumu a vývoja je v zákone stanovená významná možnosť odčítať si od základu dane 

100% výdavkov vynaložených na tieto projekty. 

 

Často využívaným prostriedkom daňovej optimalizácie sú aj položky znižujúce základ 

dane, najmä uplatnenie hodnoty daru. Platí však, že táto možnosť sa dá využiť iba  

pri daroch poskytnutých určitým fyzickým a právnickým osobám. Tiež je stanovený 

limit najnižšej a najvyššej prípustnej hodnoty daru, ktorá sa dá takto odčítať zo základu 
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dane. Špeciálna je úprava položiek znižujúcich základ dane u neziskových organizácií, 

podrobnosti boli uvedené v predošlom texte.  

 

Zľavu na dani môže podľa ČZDP využiť poplatník, ktorý zamestnáva zamestnanca, 

prípadne zamestnancov so zdravotným postihnutím. 

 

4.2.2 Daňová optimalizácia v Slovenskej republike 

 

Poplatník na Slovensku, v porovnaní s poplatníkom v Českej republike, nemá toľko 

možností, ako optimalizovať svoju výslednú daňovú povinnosť. K prostriedkom 

daňovej optimalizácie tu však patrí: 

 

• plánovanie daňových odpisov, 

• využívanie časových testov a dodržiavanie limitov stanovených v zákone a 

• uplatnenie odpočtu daňovej straty. 

 

Daňový poplatník Slovenskej republiky má pri plánovaní daňového odpisovania veľmi   

podobné možnosti ako poplatník v Českej republike. Môže si zvoliť  

medzi rovnomerným a zrýchleným spôsobom odpisovania. Odpisovanie je možné 

prerušiť, u rovnomerného odpisovania sa dá uplatniť nižší odpis než odpis stanovený 

s využitím maximálnej ročnej odpisovej sadzby.  

 

Daňový poplatník s pohľadávkami, u ktorých existuje riziko ich úplného  

alebo čiastočného nezaplatenia, je oprávnený vytvoriť opravné položky. Výška týchto 

opravných položiek je považovaná za daňový výdavok, a to pokiaľ je stanovená  

podľa pravidiel v SZDP. Platí pritom, že hodnota opravnej položky závisí iba na počte 

dní, ktoré ubehli od splatnosti pohľadávky.  
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Ďalším významným prostriedkom daňovej optimalizácie je možnosť odpočtu daňovej 

straty, ktorú má poplatník až v siedmich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po jej 

vykázaní. 
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Záver 

 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo porovnať daňové systémy Českej  

a Slovenskej republiky so zameraním na daň z príjmu právnických osôb. Napriek tomu, 

že tieto systémy sú si veľmi podobné ako celok, čo je zapríčinené jednak spoločným 

legislatívnym daňovým základom a vzájomnou blízkosťou jednotlivých štátov,  

ale aj nasledovaním rovnakých daňových trendov, napríklad v rámci Európskej únie, 

v zdaňovaní právnických osôb sa dá nájsť množstvo rozdielov.  

 

Kým SZDP sa po daňovej reforme v roku 2004 stal prehľadnejší, výrazne sa v ňom 

znížilo množstvo rôznych daňových úľav a výnimiek, ČZDP je stále pomerne 

komplikovaný. Ťažko sa však dá posúdiť, ktorý z týchto zákonov je lepší. Obzvlášť 

náročné je hodnotiť ich z pohľadu poplatníka, pretože čo je pozitívne pre jedného, môže 

byť nevýhodou pre druhého.  

 

V zásade však platí, že pre poplatníkov – obchodné spoločnosti vykonávajúce bežnú 

podnikateľskú činnosť je výhodnejšia skôr slovenská daňová legislatíva, pretože sú 

v nej stanovené voľnejšie pravidlá pre uznávanie daňových výdavkov a tiež odpisovanie 

hmotného majetku je riešené voči poplatníkovi priaznivejšie. Na druhej strane, v ČZDP 

existuje množstvo ustanovení vychádzajúcich v ústrety poplatníkom typu neziskových 

organizácií, ale aj obyčajným podnikateľským subjektom, ktorí vykonávajú činnosti 

prospešné pre svoje sociále prostredie. Tieto závery sa potvrdili aj pri výpočte výslednej 

daňovej povinnosti vymodelovaných poplatníkov.  

 

Bakalárska práca je zložená zo štyroch hlavných častí. V prvej časti sú vymedzené 

základné teoretické poznatky z daňovej oblasti so špecializáciou na daň z príjmu 

právnických osôb.  

 

Druhá časť sa už zameriava výhradne na túto daň, pričom sú podrobne rozoberané 

jednotlivé daňové zákony a rozdiely medzi nimi. Snažila som sa vybrať tie 
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najzásadnejšie a najzaujímavejšie aspekty, aby si čitateľ tejto práce mohol rýchlo 

vytvoriť jasný obraz o daňových zákonoch oboch krajín a získať v nich  

tak základný prehľad. Tiež som chcela vyviesť z omylu mnohých ľudí, čo považujú 

tieto zákony za takmer totožné. Z praktických príkladov, ale aj z analytickej časti 

bakalárskej práce je zrejmé, že síce princípy zdaňovania právnických osôb sú v týchto 

krajinách v podstate rovnaké, samotné ustanovenia zákonov spôsobujú veľké rozdiely 

v stanovovaní, ale aj v konečnej výške výslednej daňovej povinnosti.  

 

V tretej časti bakalárskej práce sú uvedené príklady vymodelovaných typov poplatníkov 

s výpočtom ich výslednej daňovej povinnosti v Českej republike aj na Slovensku. 

Posledná kapitola je venovaná hodnoteniu rozdielov medzi daňovými systémami 

jednotlivých krajín, a tiež návrhom vedúcim k optimalizácii daňovej záťaže  

u poplatníka. Zistila som, že poplatník v Českej republike má viac možností,  

ako optimalizovať svoju výslednú daňovú povinnosť v porovnaní s daňovým 

poplatníkom Slovenskej republiky, čo je tiež dôsledok daňovej reformy na Slovensku 

v roku 2004.  
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Príloha1: Súhrn rozdielov v zdaňovaní právnických osôb v ČR a SR 
 
Položky s rozdielnou 
úpravou v ČR a SR Česká republika Slovenská republika 

Daň dedičská, 
Daň darovacia 
Daň z prevodu   

a prechodu 
nehnuteľnosti 

 

 
 

Tieto dane sú bežne ukladané a 
vyberané. 

 
 

 
 

Tieto dane nie sú v súčasnosti 
ukladané. 

 
 

Zľava na dani 
 
 

Poplatníci, ktorí zamestnávajú 
osoby so zdravotným 

postihnutím majú nárok na 
uplatnenie zľavy na dani. 

Neexistuje možnosť uplatnenia 
zľavy na dani. 

 

Daňová strata 
 

Možnosť uplatnenia  
v nasledujúcich 5 zdaňovacích 

obdobiach. 

Možnosť uplatnenia 
v nasledujúcich 7 zdaňovacích 

obdobiach. 

Daňové odpisovanie 
hmotného majetku 

 
 
 

Existencia 6 odpisových 
skupín, najdlhšia doba 

odpisovania 50 rokov, možnosť 
zvýšeného odpisu v 1.roku, 

rozdielny spôsob 
rovnomerného odpisovania. 

 

Existencia 4 odpisových skupín, 
najdlhšia doba odpisovania 20 

rokov, neexistuje možnosť 
zvýšeného odpisu v 1.roku, 

rozdielny spôsob rovnomerného 
odpisovania. 

 
Daňové odpisovanie 

nehmotného 
majetku 

 

Nehmotný majetok sa za 
určitých okolností odpisuje 

daňovo. 
 

Účtovné odpisy nehmotného 
majetku sú zároveň daňovým 

výdavkom. 
 

Dary 
 
 

Dar nie je daňový výdavok, ale 
za určitých podmienok si môže 
poplatník znížiť základ dane o 

jeho hodnotu. 

Dar nie je daňový výdavok. 
 
 

Príjemca výnosov  
z výsledných 

daňových povinností 
 

Štátny rozpočet 
 
 

Možnosť poplatníkov poukázať 
2% výslednej daňovej povinnosti 

určitým neziskovým 
organizáciám. 

Neziskové 
organizácie 

 

Možnosť zníženia základu dane 
až o 30% pri splnení určitých 

podmienok. 

Neexistuje žiadna podobná 
možnosť. 

 
Príjmy 

„ekologických“ 
elektrární 

Po určitú dobu oslobodené od 
dane. 

 

Neexistuje žiadna podobná 
možnosť. 

 

Veda a výskum 
 
 

Možnosť odpočítať od základu 
dane100% výdavkov,  

ktoré poplatník vynaložil  
pri realizácii projektov 

výskumu a vývoja. 

Neexistuje žiadna podobná 
možnosť. 

 
 

 



Príloha 2: Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
 

 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 3: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 

 



 



 



 



 



 



 


