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Abstrakt 

Tato práce se zabývá daňovou soustavou České republiky a Irska a především zdaněním 

fyzické osoby v těchto státech. Jsou zde řešeny praktické příklady. 

Dále tato práce pojednává o administrativních problémech, které souvisí s prací Čechů 

v Irsku a Irů v České republice. Objasňuje i zamezení dvojího zdanění z pohledu 

mezinárodní smlouvy č. 163/1996 Sb. 

 

Abstract 

This Bachelor´s thesis deals with the tax system of the Czech Republic and Ireland and 

in particular the tax individuals in these countries. There are practical examples.  

This thesis deals with administrative issues related to the work of the Czechs in Ireland 

and the Irish in the Czech Republic too. It clarifies the avoidance of double taxation 

in terms of international treaties No 163/1996 Digest. 
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1 ÚVOD 
 

Problematika daní je velice složitá a neustále aktuální. O daních diskutují nejen 

odborníci, ale i široká veřejnost. V oblasti daní jsou neustále nějaké změny. To se týká 

jak daňových zákonů jednotlivých států, tak i mezinárodních smluv. Právě mezinárodní 

smlouvy nabývají stále většího významu z důvodu globalizace, stále se rozšiřující 

spolupráce jednotlivých států a změn v lidském myšlení. 

 

V mojí bakalářské práci jsem se zaměřila na zdanění příjmů fyzických osob 

u nás a porovnávám to se zdaněním obdobných příjmů fyzických osob v Irsku, kde je 

obecně nízká úroveň daňového zatížení. Dále jsem se zaměřila na to, jaké 

administrativní požadavky mají tyto dva státy na cizince, kteří tam chtějí začít pracovat 

a jak je právně opatřeno zamezení dvojího zdanění. 

 

Hlavním cílem mé práce bylo vytknout podstatné rozdíly mezi zdaněním fyzické 

osoby v České republice a v Irsku. Dalším cílem bylo shrnout informace 

o administrativních požadavcích, které musí občan České republiky splnit, když začíná 

pracovat v Irsku a naopak. 

 

Tato bakalářská práce má několik částí – v druhé kapitole se obecně zabývám 

daněmi. Co to je daň, jaké mají daně funkce ve veřejném sektoru, jestli jsou na ně 

nějaké požadavky a podle čeho je můžeme třídit. Třetí a čtvrtou kapitolu jsem věnovala 

jednotlivým státům – České republice a Irsku, jejich daňovým soustavám a pak 

podrobněji dani z příjmů fyzických osob. Pátá a šestá kapitola bude užitečná především 

pro osoby, které mají v úmyslu se přestěhovat nebo začít pracovat v jednom z těchto 

států a jsou občany druhého státu. V závěru práce jsem získané informace porovnala a 

shrnula. Problematiku zdanění fyzických osob v obou státech jsem demonstrovala 

na konkrétních příkladech. 

 

Z vědeckých postupů jsem při psaní této práce použila především analýzu, 

syntézu, srovnání, dedukci a klasifikaci. Pro řešení daňových problémů je třeba 
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perfektně znát zákony a umět je aplikovat do praxe. Zde nejde „slepě“ používat jeden 

naučený model výpočtu, ale je nutné zkoušet a kombinovat různé možnosti. 

 

Výstupem je dokument poskytující informace českým občanům pracujícím 

v Irsku nebo těm, kteří tam chtějí začít pracovat. Dále v této práci najdou užitečné 

informace občané jiných států, kteří chtějí pracovat v České republice. Lidé mají 

k dispozici ucelené a přehledné informace potřebné pro práci v Irsku, především 

z pohledu zdanění výdělku. Ovšem jak již jsem na začátku uvedla, oblast daní se 

neustále vyvíjí a mění, a z toho důvodu bude v budoucnu nutné si všechny informace 

ještě ověřit, zda se již nezměnily. 
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2 DAŇOVÁ TEORIE – ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Daňová teorie velmi úzce souvisí s veřejnými financemi. Každý stát totiž 

potřebuje ke svému fungování určité finanční prostředky. Příjmy veřejných rozpočtů 

plynou především z daní, poplatků a půjček.  

Definice daně se u různých autorů liší. Nejčastěji užívaná je tato definice: Daň 

je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba 

neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech, nebo je 

nepravidelná a platí se za určitých okolností. Při placení daní se přesouvá část příjmů 

ze soukromého sektoru do veřejných rozpočtů. 

Protože neexistuje jasná hranice mezi daní a poplatkem, uvedu zde i možnou 

definici poplatku. Poplatek je peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným 

sektorem. Jako takový je účelový, dobrovolný, nepravidelný a nenávratný. Za poplatek 

je v České republice například považován poplatek za psa, poplatek za provozování 

výherních automatů. Příjmy z těchto místních poplatků jsou příjmem rozpočtů obcí. 

V jiných zemích se takového poplatky nazývají místními daněmi. 

Také příspěvky na sociální zabezpečení a zákonné zdravotní pojištění mají 

některé vlastnosti stejné jako daně, ale přesnou a úplnou definici nesplňují. Jsou to 

platby povinné a určené zákonem. Některé (nebo část) plynou do zvláštních fondů místo 

do státního rozpočtu a plátce získá určité protiplnění, ale to zpravidla neodpovídá výši 

příspěvku. Přesto jsou někdy řazeny mezi daně (především z pohledu poplatníka). 

Půjčka je úvěrový příjem veřejného rozpočtu. Je to návratná, nepovinná a 

nepravidelná platba účelového nebo neúčelového charakteru. Vláda ji může přijmout 

buď s úmyslem financovat nějaký určitý projekt, nebo za účelem vyrovnat deficit 

rozpočtu. Při navrácení půjčky vláda zaplatí půjčený obnos peněz včetně úroku. [2] 

Funkce daní 

Daně by měly v ekonomice napomáhat veřejným financím plnit alokační, (re)distribuční 

a stabilizační funkci. Alokační funkce řeší problematiku investování vládních výdajů a 

optimálního rozdělení mezi veřejnou a soukromou spotřebou. (Re)distribuční má 

za úkol přesunout část důchodů a bohatství od bohatších jedinců směrem k chudším. A 

stabilizační funkce se využívá v závislosti na hospodářském cyklu k sestavení 
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přebytkového, vyrovnaného nebo deficitního rozpočtu. Poslední, často označovanou 

jako nejdůležitější funkce daní, je funkce fiskální. Ta má za úkol získávat finanční 

prostředky do veřejných rozpočtů a z těch pak financovat veřejné výdaje. Fiskální 

funkce je obsažena ve všech třech výše uvedených funkcí a je to vůbec nejstarší funkce 

daní. [6] 

Daňové principy 

Stejně jako celá daňová teorie se vyvíjel pohled principy, které jsou kladeny 

na stavbu daňových systémů a zásady zdaňování. U současných ekonomů se stále ještě 

liší, a to v počtu i ve vymezení obsahu. Za základní daňové principy lze považovat 

princip efektivnosti, princip administrativní jednoduchosti, princip pružnosti a princip 

spravedlnosti, které jsou obsaženy (nebo alespoň jejich rysy) u všech současných 

ekonomů. V praxi musí být vždy jeden z daňových principů určen jako nosný a ostatní 

budou jemu podřízeny. Nelze současně docílit optimálního naplnění všech čtyř 

daňových principů. 

Samotná existence daně působí negativně na fungování tržního mechanismu. 

Princip efektivnosti říká, že daně by měly působit co nejméně negativně na změny 

v chování ekonomických subjektů, neměly by omezovat pracovní úsilí lidí, ochotu 

spořit a přijímat podnikatelská rizika. 

Principem administrativní jednoduchosti se myslí, že by měla být jednoduchá 

správa daní a jejich výběr od plátců. Náklady na výběr daní mohou být správní a 

vyvolané. Správní náklady jsou náklady přímými, patří sem především výdaje 

na vybudování a fungování daňových úřadů, správu daní a poplatků, počítačové 

zabezpečení a kontrolu daní. Vyvolané náklady jsou náklady nepřímými. Jsou to 

například návštěvy finančních úřadů, nutnost vyzvednutí daňových formulářů, ztráta 

času při vyplňování daňových přiznání. Administrativní náročnost přímo závisí 

na složitosti a změnách daňových zákonů. Čím je zákon složitější a čím častěji v něm 

dochází ke změnám, tím je administrativní náročnost vyšší. 

Princip pružnosti vyžaduje, aby daňová soustava napomáhala k plnění funkcí 

fiskální politiky na makroekonomické úrovni. Zavedení, zrušení nebo změna jakékoliv 

daně má zpravidla dopad na makroekonomické ukazatele s určitým časovým 

zpožděním. 
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Podle principu spravedlnosti se rozlišují dva základní přístupy ke zdaňování, a 

to: zdaňování dle užitku a zdaňování dle schopnosti daňové úhrady. S tímto principem 

je spojeno několik otázek, například jakým způsobem měřit užitek, jaké stanovit daně, 

jak zjistit plnění (re)distribuční funkce daní. V teorii existuje několik způsobů jak 

na tyto otázky odpovědět, ale v praktickém životě nelze změřit pociťovanou újmu 

poplatníka způsobenou existencí daní. [6] 

Členění daní 

Daně lze třídit z mnoha různých hledisek. Mezi ty nejznámější patří členění daní 

podle jejich vazby na důchod poplatníka, třídění dle subjektu daně nebo objektu daně. 

Podle vazby na poplatníka se daně dělí na daně přímé a nepřímé. Daně přímé 

jsou vyměřeny poplatníkovi na základě jeho důchodu nebo majetku a předpokládá se, že 

je nemůže přenést na jiný subjekt. Nepřímé daně jsou placeny a vybírány v cenách 

zboží, služeb, převodů a pronájmů. Subjekt, který daň odvádí to státního rozpočtu, ji 

zpravidla neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší ji na jiný subjekt a to prostřednictvím 

zvýšení ceny. U tohoto členění se rozeznávají dva pojmy: poplatník a plátce. Poplatník 

je osoba, které daň fakticky snižuje příjem, nese daňové břemeno. Plátce je ten, kdo daň 

sice odvádí do státního rozpočtu, ale příjem mu nesnižuje. 

Při klasifikace daní dle subjektu daně je důležité správně určit, který 

ekonomický subjekt je skutečně nucen daň platit. Může to být jednotlivec, domácnost, 

oba manželé, všichni členové domácnosti, firma nebo korporace. 

Další praktické členění rozlišuje daně podle objektu, na který jsou uloženy. Daně 

mohou být důchodové, výnosové, majetkové, z hlavy, obratové, spotřební nebo 

z obchodních operací. Daně důchodové jsou uvaleny na příjmy poplatníka, které mu 

plynou jak v peněžní tak i v nepeněžní (naturální) podobě. Výše výnosových daní je 

většinou určována podle vnějších reálných znaků výdělečné činnosti (např. počet 

zaměstnanců). Daně vybírané z držby nebo nabytí movitého či nemovitého majetku jsou 

daně majetkové. Daně z hlavy by poplatník platil z titulu samotné své existence, 

například za to, že má volební právo. Obratové daně je možné uvalit na čistý obrat, 

hrubý obrat u každého výrobce, který se podílel na zpracování výrobku nebo na obrat 

docílený u posledního zpracovatele. Spotřební daně postihují všechnu spotřebu nebo 

pouze určitou skupinu výrobků. Daně z obchodních operací postihují spekulační 

finanční transakce. [6] 
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3 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

3.1 Přehled daní vybíraných v ČR 
Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní byl zrušen. Z jednotlivých zákonů 

vyplývá, že v České republice jsou vybírány tyto daně: 

Daně přímé 

Daně z příjmů 

• Daň z příjmů fyzických osob 

• Daň z příjmů právnických osob 

Daně z nemovitostí 

• Z pozemků 

• Ze staveb 

Daně převodové 

• Dědická 

• Darovací 

• Z převodu nemovitostí 

Daň silniční 

Daně nepřímé 

Daně universální 

• Daň z přidané hodnoty 

Daně spotřební 

• Z uhlovodíkových paliv a maziv 

• Z lihu a destilátů 

• Z piva 

• Z vína 

• Z tabáku a tabákových výrobků 

Ostatní daně 

• Daně k ochraně životního prostředí 
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Daně mohou být vybírány pouze na základně zákona. Jiné než tyto daně nelze 

stanovit. [28] 

3.2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p říjmů, ve znění 
pozdějších p ředpis ů 
 

Zákon o daních z příjmů je účinný od 1. ledna 1993 a během své působnosti 

prošel mnoha novelizacemi. Má 42 paragrafů, které jsou rozděleny do šesti částí a 3 

přílohy. 

Část první upravuje zdanění příjmů fyzických osob, část druhá zdanění příjmů 

právnických osob, v části třetí nalezneme společná ustanovení, ve čtvrté části jsou 

zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů, část pátá obsahuje zvláštní oprávnění 

ministerstva financí České republiky a v části šesté jsou přechodná a závěrečná 

ustanovení. 

V příloze č. 1 je roztřízen dlouhodobý hmotný majetek do odpisových skupin, 

příloha č. 2 a 3 se zabývá postupem při přechodu z vedení účetnictví na daňovou 

evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob a naopak. 

Ke konci zákona jsou ještě zařazena vybraná ustanovení z novel zákona o daních 

z příjmů. 

3.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatník (§ 2 ZDP) 

Obecně se poplatníkem rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou 

přímo podrobeny dani. [11]  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“) říká, že 

poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Dále tyto poplatníky dělí 

na poplatníky s neomezenou daňovou povinností (tzv. rezidenty) a poplatníky 

s omezenou daňovou povinností (tzv. nerezidenty). 

Rezidentem je FO, která má bydliště na území České republiky nebo se zde 

obvykle zdržuje. Jeho daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů 

na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Ale pokud se zde poplatníci 

zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost pouze na příjmy 
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plynoucí ze zdrojů na území ČR a to i v případě, že se na území České republiky 

obvykle zdržují. 

Nerezidentem je FO, která není rezidentem. 

Bydlištěm se rozumí stálý byt, ve kterém má poplatník úmysl se trvale zdržovat. 

Stálý byt je takový byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici a nezaleží na tom, zda 

je vlastní nebo pronajatý. Poplatníkův úmysl se zde trvale zdržovat se posuzuje 

vzhledem k jeho rodinnému a osobnímu stavu (kde má rodinu, práci…). 

Zda se poplatník v České republice obvykle zdržuje či nikoliv se posuzuje 

pomocí časového testu. Obvykle se zde zdržuje ten, kdo na území České republiky 

pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika 

obdobích. Do této lhůty se započítává každý započatý den pobytu. 

Předmět daně z příjmů fyzických osob (§ 3 ZDP) 

Obecně předmětem daně je příjem nebo majetek, z kterého se vybírá daň. 

Z názvu již vyplývá, že předmětem daně budou příjmy fyzických osob. V paragrafu 3 

jsou uvedeny jednotlivé druhy příjmů, které jsou i které nejsou předmětem této daně a 

další náležitosti, jenž se jich týkají. 

Předmětem daně jsou: 

• Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky    (§ 6 ZDP) 

• Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti  (§ 7 ZDP) 

• Příjmy z kapitálového majetku     (§ 8 ZDP) 

• Příjmy z pronájmu       (§ 9 ZDP) 

• Ostatní příjmy        (§ 10 ZDP) 

 

Příjem může být peněžní (např. výplata mzdy, výhra peněz v loterii), nepeněžní 

(např. výhra zájezdu v soutěži, naturální mzda) i dosažený směnou (např. chovatel 

slepic dává vajíčka včelaři výměnou za med). 

Předmětem daně nejsou: 

• příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 

• příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité 

věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích, 
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• příjmy získané nabytím darů v souvislosti s provozováním školských zařízení, 

zdravotnických zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo 

ohrožených druhů zvířat, 

• půjčky a úvěry s výjimkou 

o příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným 

postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to 

ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky 

nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávky postoupena, 

o příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 

z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka, 

• příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 

• příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, 

nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská 

práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uradit, 

• příjem plynoucí rezidentovi ČR, který vypomáhá s domácími pracemi 

v zahraničí, nebo rezidentovi jiného státu, který vypomáhá s domácími pracemi 

v ČR, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základní 

sociální, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair), 

• příjmy získané darování nemovitostí nebo ostatního majetku, 

• příjmy získané převodem nemovitostí nebo ostatního majetku, mezi osobami 

blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské 

činnosti zemědělského podnikatele, 

• příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením 

majetku podle velikosti jejich podílů, příjmy z vypořádání společného jmění 

manželů, 

• částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních 

poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů 

upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny. 
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Zdaňovací období 

Zdaňovací období je období, za které se posuzují příjmy dohromady, a vybírá se 

z nich daň. Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů fyzických osob je kalendářní rok (tj. 

od 1. ledna do 31. prosince). 

Osvobození od daně (§ 4 ZDP) 

Určité příjmy jsou sice předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny. To 

znamená, že se z nich daň nevybírá a tyto příjmy se ani neuvádějí do daňového přiznání. 

a) Osvobození bez podmínek 

b) Osvobození s podmínkou 

• Časový test 

• Jiná podmínka 

Základ daně (§ 5 ZDP) 

Základem daně z příjmů fyzických osob je částka, o kterou příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období 

souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v § 6 až 10 ZDP, je základem daně 

součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. 

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je 

stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP ze 

samostatného základu daně. 
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Obrázek 3.1: Algoritmus zařazování příjmů do jednotlivých paragrafů z hlediska 
daně z příjmů fyzických osob 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledkem je zatřídění příjmu do skupin: 

1) Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. (§ 3 ZDP) 

2) Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale jsou 

osvobozené. (§ 4 ZDP) 

3) Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle paragrafů 6 až 

10 ZDP. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP) 

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je označován 

„zaměstnanec“ a plátce příjmu „zaměstnavatel“. 

 

a) Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy ze současného nebo dřívějšího: 

• pracovněprávního poměru, 

• služebního poměru, 

• členského poměru, 

• obdobného poměru, 

pokud je zde poplatník povinen při výkonu práce dbát příkazů plátce. 

b) Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy za práci: 

• členů družstev, 

• společníků a jednatelů společností s ručením omezeným 

• komanditistů komanditních společností,  

a to, i když nejsou povinní při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát 

příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů. 

c) Příjmy ze závislé činnosti jsou odměny členů statutárních orgánů a dalších 

orgánů právnických osob. 

d) Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy plynoucí v souvislosti se současným, 

budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu 

na to zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává či nevykonává 

závislou činnost nebo funkci. 
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Nezáleží na tom, zda je příjem: 

• pravidelný nebo jednorázový, 

• s právním nárokem či na něj právní nárok není, 

• vyplácený zaměstnanci nebo osobě, na niž přešlo příslušné právo podle 

zvláštních předpisů, 

• vyplácený nebo připisovaný k dobru anebo spočívá v jiné formě plnění 

prováděné zaměstnatelem za zaměstnance, který je poplatníkem daně z příjmu 

ze závislé činnosti. 

 

Příjmem je také částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli 

za poskytnutá práva, služby nebo věci nižší, než je cena zjištěná podle zvláštního 

právního předpisu nebo účtovaná jiným osobám. 

Pokud poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo 

k používání i pro soukromé účely, je příjmem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní 

ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Nejméně však 

1 000 Kč. 

Příjmy ze závislé činnosti nejsou: 

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti 

do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem, jakož i 

hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních 

cestách, 

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

poskytovaných v rozsahu stanovené zvláštním předpisem, i hodnota 

poskytovaných stejnokrojů a hodnota pracovního oblečení určeného 

zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvků na jejich udržování, 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem 

vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, 

které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo 

zaměstnavatel, 

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných 

pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. 
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Za funkční požitky se považují: 

• funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, 

• funkční platy poslanců Evropského parlamentu zvolených na území ČR, 

• platy vedoucích ústředních úřadů státní správy, 

• odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní 

samosprávy, a státních orgánech, 

• odměny za výkon funkce v občanských a zájmových sdruženích, 

• odměny za výkon funkce v komorách a v jiných orgánech a institucích. 

 

Od daně ze závislé činnosti jsou osvobozeny kromě příjmů uvedených v § 4 

ZDP také příjmy uvedené v § 6 odst. 9 ZDP. 

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP 

příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky zvýšené o částku odpovídající 

pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění 

DZD 6 = Příjmy podle § 6 * 1,35 

• pokud rezident má příjem ze zdrojů v zahraničí, je základem daně jeho příjem 

ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž ČR 

o neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o částku 

odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na SP a ZP a snížený o daň 

zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí 

o uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o částku 

odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na SP a ZP a snížený o daň 

zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí, ale pouze v rozsahu, v němž 

nebyla tato daň započtena na daňovou povinnost v tuzemsku 

v předchozím zdaňovacím období. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, které u téhož zaměstnavatele 

nepřesáhnou za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč, jsou, po zvýšení o zdravotní pojištění 

a sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, samostatným 

základem daně, který se zdaní srážkovou sazbou daně (15 %). 
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Výpočet mzdy 

Mzda = peněžní vyjádření odměny poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 

za vykonanou práci 

Hrubá mzda 

+ ZP placené zaměstnavatelem (9 %) 

+ SP placené zaměstnavatelem (26 %) 

Superhrubá mzda 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč nahoru 

Vypočtená daň dle § 16 ZDP (15%) 

- slevy na dani dle § 35ba ZDP (na poplatníka, manželku, ZTP, student…) 

- slevy na dani dle § 35c ZDP (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) 

záloha na daň  

Čistá mzda = hrubá mzda – ZP a SP (zaměstnance – 4,5 % a 8 %) – záloha na daň 

Mzdový list 

Plátce daně musí vést pro poplatníka s příjmy podle § 6 ZDP mzdový list, 

rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý 

kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. 

Mzdový list musí pro účely daně obsahovat: 

• poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější, 

• rodné číslo (cizinci datum narození, číslo pasu, kód státu, jehož je rezidentem a 

bylo-li mu tímto státem přiděleno, i daňové identifikační číslo a rodné číslo), 

• bydliště, 

• jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani 

podle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění a dále výši jednotlivých nezdanitelných 

částek základu daně podle § 15 ZDP, částek slevy na dani podle § 35ba ZDP a 

daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání, 

• za každý měsíc: 

1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo 

v naturáliích, 

2. částky osvobozené od daně v úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného 

v bodě 1, 



25 

3. částku odpovídající pojistnému nebo příspěvkům na zahraniční pojištění, 

které je v úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 1. povinen platit 

zaměstnavatel sám za sebe, 

4. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, 

5. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně, 

6. měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP a zálohu sníženou o měsíční 

slevu na dani podle § 35ba ZDP, 

7. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c ZDP, 

měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle 

§ 35ba a 35c ZDP, 

8. skutečně sraženou zálohu, 

• součet údajů za zdaňovací období uvedených předchozím bodě a úhrn 

vyplacených měsíčních daňových bonusů. 

 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 

ZDP) 

Podnikání je činnost provozovaná podnikatelem soustavně, samostatně, vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Příjmy z podnikání jsou: 

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

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou (pokud nepatří do příjmů 

podle § 6 ZDP): 

a) příjmy z užití nebo poskytnutí: 

o práv z průmyslového vlastnictví 

o jiného duševního vlastnictví 



26 

o autorských práv 

o práv příbuzných právu autorskému 

o příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl 

vlastním nákladem 

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

zvláštních předpisů 

c) příjmy za činnost podle zvláštních předpisů: 

o znalců, 

o tlumočníků, 

o zprostředkovatelů kolektivní sportů, 

o zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského 

zákona, 

o rozhodců 

d) příjmy z činnosti: 

o insolvenčního správce 

o předběžného insolvenčního správce 

o zástupce insolvenčního správce 

o odděleného insolvenčního správce 

o zvláštního insolvenčního správce, 

které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu. 

 

Dílčí základ daně podle § 7 ZDP 

DZD 7 = Příjmy podle § 7 – Výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení 

Základem daně společníka veřejné obchodní společnosti je část základu daně 

veřejné obchodní společnosti stanoveného podle zákona o daních z příjmu. 

Součástí základu daně komplementáře komanditní společnosti je část základu 

daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. 

Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí 

ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně (§ 36 ZDP) za předpokladu, že jde o příjmy z užití nebo poskytnutí 

práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv 

příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmu z vydávání, rozmnožování a 
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rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem a úhrn těchto příjmů od téhož 

plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč. 

 

Poplatník může výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit 

ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. A to: 

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

b) 60 % z příjmů ze živností řemeslných, 

c) 50 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 

d) 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z příjmů z užití 

nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů 

z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním 

nákladem kromě příjmů, které jsou samostatným základem daně. 

 

Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit. Uplatní-li poplatník výdaje 

procentem z příjmů, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje 

poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Tento poplatník je povinen vždy vést záznamy 

o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností. 

 

Daň stanovená paušální částkou § 7a ZDP 

Správce daně může stanovit poplatníkovi daň paušální částkou pokud: 

• má (kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou 

daně) příjmy včetně úroků na běžném účtu, který je dle podmínek banky určen 

k podnikání poplatníka, a to příjmy: 

o ze zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství, 

o ze živností, 

o z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

• provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo bez spolupracujících 

osob, 
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• roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích 

nepřesáhla 5 000 000 Kč, 

• není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, 

• podá žádost správci daně nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období. 

 

Výši daně paušální částkou stanoví správce daně po projednání s poplatníkem 

do 15. května běžného zdaňovacího období v závislosti na výši předpokládaných 

příjmů, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, 

z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně, a na výši předpokládaných výdajů, nejméně 

však ve výši výdajů stanovených procentem z příjmů (§ 7 odst. 7 ZDP). Daň stanovená 

paušální částkou činí i po snížení o uplatněné předpokládané slevy na dani, nejméně 

600 Kč za zdaňovací období. Tato daň je splatná nejpozději do 15. prosince běžného 

zdaňovacího období. 

 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

Příjmy z kapitálového majetku jsou: 

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

společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku 

z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, 

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

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

prostředků na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů 

přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k 

přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního 

právního předpisu, 

d) výnosy z vkladových listů a z vkladů jim rovných, 

e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem po snížení o zaplacené 

příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění, 

f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení 

o zaplacené pojistné, 
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g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech 

s výjimkou pokud je daň stanovená paušální částkou a úroky z hodnoty, 

splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností, 

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek, 

i) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně 

vkladního listu nebo vkladu jemu rovného a emisním kursem při jejich vydání; 

v případě předčasného zpětného nákupu se použijí místo jmenovité hodnoty 

cena zpětného nákupu, 

j) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry, 

pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP) nebo 

podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku považované za příjmy z podnikání a zdaněných podle § 7 ZDP. 

 

Dílčí základ daně podle § 8 ZDP 

Plynou-li příjmy podle písmen a) až f) a i) ze zdrojů: 

• na území České republiky, jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP, 

• v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). 

 

Příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) 

Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů 

(jejich částí) a příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, který 

je příjmem ostatním podle § 10 ZDP. 

 

Dílčí základ daně podle § 9 ZDP 

DZD 9 = Příjmy podle § 9 – Výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 

udržení 
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Příjem z pronájmu plynoucí nerezidentům ČR je, s výjimkou příjmů z pronájmu 

nemovitostí nebo bytů, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně 

(§ 36 ZDP). 

 

Poplatník může uplatnit výdaje ve skutečné a prokazatelné výši vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo ve výši 30 % z příjmů podle § 9 ZDP. 

 

Pokud poplatník uplatní výdaje „paušálem“ (30 % z příjmů) jsou v této částce 

obsaženy veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů 

z pronájmu. Aby je mohl uplatnit tímto způsobem, musí vést záznamy o příjmech a 

evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. 

 

Pokud poplatník uplatní výdaje ve skutečné výši, musí vést: 

• záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů v časovém sledu, 

• evidenci hmotného majetku, který lze odepisovat, 

• evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji 

vytváří, 

• evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází 

k ukončení pronájmu, 

• mzdové listy, pokud vyplácí mzdy. 

 

Při nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu je příjmem pronajímatele, 

který nevede účetnictví, také hodnota pohledávek i závazků a neuhrazený rozdíl mezi 

hodnotou nemovitostí a věcí movitých na začátku nájmu a jejich vyšší hodnotou 

při ukončení nájmu. 
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Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) 

Ostatní příjmy jsou příjmy, které nejsou příjmem podle § 6 až 9 ZDP. Jsou to 

zejména: 

a) příjmy z příležitostných činností včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není 

provozována podnikatelem, 

b) příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

c) příjmy z převodu: 

o nemovitosti, bytu, nebytového prostoru nebo spoluvlastnického podílu 

na nich, 

o movité věci, 

o cenného papíru, 

d) příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva 

hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního 

právního předpisu pokud nejsou osvobozeny, 

e) příjmy z převodu: 

o účasti na společnosti s ručením omezeným, 

o účasti komanditisty na komanditní společnosti, 

o členských práv a povinností k družstvu, 

o majetkových podílů na transformovaném družstvu, 

pokud nejsou osvobozeny, 

f) příjmy ze zděděných právy z průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

g) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky pokud nejsou 

osvobozeny, 

h) podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou společníka veřejné obchodní 

společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo podíl člena družstva 

na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva a nebo podíl 

majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení 

podílového fondu, s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

i) vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou 

společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
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společnosti, nebo při zániku členství v družstvu a další podíl na majetku 

družstva, 

j) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních 

soutěží a slosování pokud nejsou osvobozeny, 

k) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je 

okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané 

pořadatelem soutěže, pokud nejsou osvobozeny, 

l) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář 

komanditní společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné 

obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než 

od společnosti, v níž ukončil účast, 

m) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního 

právního předpisu, 

n) příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu 

příjmu na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání 

mezi oprávněným a pojišťovnou pokud nejsou osvobozeny; tyto příjmy jsou 

samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36 ZDP – 

srážková daň), 

 

Příjmy osvobozené od daně (mimo příjmů v § 4 ZDP): 

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

pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč, 

b) příjem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí 

ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo, 

c) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení 

vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů 

vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří 

Evropský hospodářský prostor. 
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Dílčí základ daně podle § 10 ZDP 

DZD 10 = Příjem podle § 10 – Výdaje na jeho dosažení 

 

Dílčím základem daně je každý jednotlivý druh příjmu snížený o výdaje 

prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, maximálně však do nuly. Jde-li o příjmy 

ze zemědělské výroby, může poplatník výdaje uplatnit procentem z příjmu jako v § 7 

ZDP (80 %). Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmu, musí vždy vést 

záznamy o příjmech. 

Pokud příjmy plynou ze splátek na základě uzavřené kupní smlouvy nebo 

ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti, zahrnou se 

do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly dosaženy. 

 

Algoritmus výpočtu základu daně 

Příjmy jsou rozděleny do několika skupin. Ty co jsou příjmy podle paragrafu 6 

až 10 zákona, musí být upraveny na jednotlivé dílčí základy daně. Suma dílčích základů 

z příjmů podle paragrafů 7 až 10 mínus daňová ztráta z minulých let (§ 5 ZDP) může 

být buď větší než nula – potom je základem daně tato suma plus dílčí základ daně 

z příjmů podle § 6 ZDP, nebo rovna nebo menší než nula. V tomto případě je základem 

daně dílčí základ daně z příjmů podle paragrafu 6. 

Základ daně se dále upravuje o nezdanitelné části základu daně a položky 

odčitatelné od základu daně. Tento upravený základ daně se zaokrouhlí na celé 

stokoruny dolů a procentem se z něj vypočítá daň. 

Poplatník si od takto vypočítané daně může odečíst ještě slevy na dani a daňové 

zvýhodnění, pokud na to má ze zákona nárok. Nyní již má částku jeho výsledné daňové 

povinnosti. Zbývá zjistit, zda na zálohách zaplatil více nebo méně a o kolik a případný 

přeplatek nebo nedoplatek vyrovnat s finančním úřadem. 
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Vstupy: 

 DZD 6  (vždy nezáporné číslo) 

 DZD 7  (může být nezáporné i záporné číslo; zisk nebo ztráta) 

 DZD 8  (vždy nezáporné číslo) 

 DZD 9  (může být nezáporné i záporné číslo; zisk nebo ztráta) 

 DZD 10 (vždy nezáporné číslo) 

 

Výpočet: 

A = DZD 7 + DZD 8 + DZD 9 + DZD 10 – Z  

Z = ztráta z minulých období (§ 5 odst. 3) 

 

a) A > 0 → ZD = DZD 6 + A 

b) A = 0 → ZD = DZD 6 

c) A < 0 → ZD = DZD 6 

 Ztráta = A 

 

Schéma úpravy základu daně a výpočet daně 

Základ daně 

- Nezdanitelná část základu daně § 15 ZDP 

- Položky odčitatelné od základu daně § 34 ZDP 

= Základ po úpravách 

 

Daň = Základ daně po úpravách zaokrouhlený na celé sta Kč dolů * sazba daně (§ 16 

ZDP) 

 

Daň 

- Slevy na dani § 35, § 35ba ZDP 

- Daňové zvýhodnění § 35 c, § 35d ZDP 

= Výsledná daňová povinnost 

- úhrn sražených záloh na daň 

= přeplatek/nedoplatek  
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Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) 

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, 

organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR a fyzickým 

osobám s bydlištěm na území ČR na účely vyjmenované v ZDP § 15 odst. 1, pokud 

úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 

alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar 

na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje 

částkou 2 000 Kč. Dále se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným 

ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úrokům z hypotečního úvěru 

použitých poplatníkem na financování bytových potřeb. Úhrnná částka těchto úroků 

nesmí překročit 300 000 Kč za rok ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti. 

Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu 

této maximální částky za každý měsíc placení úroků. Ze základu daně ve zdaňovacím 

období je možno odečíst příspěvek, který poplatník zaplatil na základě smlouvy 

o penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná 

úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem za zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze 

takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč. 

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst i poplatníkem zaplacené 

pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné 

smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a 

pojišťovnou. Maximální částka, kterou lze odečíst z a zdaňovací období, činí v úhrnu 12 

000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Dále 

lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem 

odborové organizace. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle 

§ 6 ZDP (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní), maximálně však do výše 3 000 

Kč za zdaňovací období, a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
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Sazba daně (§ 16 ZDP) 

Tato sazba slouží k výpočtu daňové povinnosti ze základu daně pro fyzické 

osoby a v roce 2008 a v roce 2009 byla 15 %. 

 

Položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP) 

Podle zákona není třeba platit daň z celého základu daně, ale je možno ho 

ponížit o určité specifické částky. Konkrétně lze od základu daně odečíst daňovou 

ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a 

to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které 

se daňová ztráta vyměřuje a 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném 

zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají různou podobu. 

Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje 

pouze z části, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část. 

Slevy na dani 

Daň vypočítanou ze základu daně, popřípadě sníženého základu daně, lze snížit 

o další částky, tzv. slevy na dani. Stát tak umožňuje jednotlivým fyzickým osobám 

zohlednit jejich osobní, rodinné a pracovní poměry. 

Sleva na dani podle § 35 ZDP 

Poplatníkům se daň za zdaňovací období snižuje o částku 18 000 Kč za každého 

zaměstnance se zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance 

s těžším zdravotním postižením. Pokud je průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

se zdravotním postižením desetinné číslo, může si poplatník odečíst pouze poměrnou 

část této částky. 

Sleva na dani podle § 35ba ZDP 

Poplatníkům se daň za zdaňovací období snižuje o částku: 

a) 24 840 Kč na poplatníka, 

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem přesahující 38 040 Kč za rok; je-li manželka (manžel) 

držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek, 
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c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod nebo zanikl-li nárok 

na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného 

invalidního důchodu a starobního důchodu, 

d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, zanikl-li nárok na plný 

invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního 

důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně 

invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných 

důvodů než proto, že není plně invalidní, 

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

f) 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let 

nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. 

 

U nerezidenta se daň sníží za zdaňovací období o tyto částky (kromě částky 

4 020 Kč „na studenta“), pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 

90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle ZDP § 

3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10 ZDP, nebo příjmů, 

z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Poplatník může uplatnit snížení daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý 

kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně 

splněny. 

 

Sleva na dani a daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním 

v domácnosti ve výši 10 680 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a 

nebo 35b ZDP. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16 ZDP, 

případně sníženou podle § 35 nebo 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit 

formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. 

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, 

maximálně však do výše 52 200 Kč ročně. 

 



38 

Zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků (§ 38h ZDP) a roční zúčtování těchto záloh (§ 38ch ZDP) 

Plátce daně vypočte zálohu ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro 

výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo 

vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů 

zdanitelných daní vybíraných srážkou daně a příjmů, které nejsou předmětem daně 

snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a zvýšený o částku odpovídající 

pojistnému, které je podle zvláštních prvních předpisů ze zúčtovaných nebo 

vyplacených příjmů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Základ pro výpočet 

zálohy se zaokrouhlí na celá sta Kč nahoru. Záloha se potom vypočítá jako 15 % 

ze základu. 

Pokud poplatník podepsal prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP na příslušné 

zdaňovací období, záloha se sníží o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 

35ba ZDP (na poplatníka, na manželku…) a dále o prokázanou částku měsíčního 

daňového zvýhodnění. Pokud ale poplatník prohlášení podle § 38k odst. 4 na příslušné 

zdaňovací období nepodepsal, k měsíční slevě na dani a daňovému zvýhodnění se při 

výpočtu zálohy nepřihlédne. 

Tyto zálohy plátce odvede nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž 

povinnost srazit zálohy vznikla. 

Roční zúčtování záloh 

Plátce daně provede roční zúčtování záloh u poplatníků, kteří nemají povinnost 

podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve zdaňovacím období mají 

příjmy od jednoho plátce nebo ve zdaňovacím období pobírají příjmy od více plátců 

postupně za sebou. U všech těchto plátců podepsali prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP 

do 30 dní po nástupu k plátci a písemně o to požádají posledního plátce daně. 

Pokud podle ročního zúčtovaní má poplatník nedoplatek, tak ho nedoplácí a 

pokud má přeplatek vyšší než 50 Kč, tak ho dostane zpět. 
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Zálohy (§ 38a ZDP) 

Zálohy podle § 38a, které si poplatník sám stanovuje i sám odvádí v průběhu 

zálohového období (období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne 

lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne 

lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období). Při stanovení 

výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, ze které 

vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP. Zaplacené zálohy na daň se započítávají na 

úhradu skutečné výše daně. 

Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, platí pouze 

zálohy na daň podle § 38h ZDP, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních 

požitků tvoří alespoň 50 % celkového základu daně. 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§ 38g ZDP) 

Daňové přiznání lze podat na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo 

na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné 

s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání jsou i přílohy 

vyznačené v příslušném tiskopise. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do tří měsíců po 

uplynutí zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost na základě 

zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a 

předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců 

po uplynutí zdaňovacího období. V tomto případě musí být příslušná plná moc 

k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty. [11] 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen podat každý, pokud 

má roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, větší než 15 000 

Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň 

vybírána srážkou nebo vykazuje daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé 

činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP) pouze od jednoho nebo postupně od více plátců 

daně, jestliže u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období podepsal 

prohlášení k dani (§ 38k ZDP) a kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž 
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je vybírána daň srážkou (§ 36 ZDP), nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 

6 000 Kč. 

Daňové přiznání - postup vyplnění 

Nejdříve je třeba vyplnit na úvodní stranu osobní údaje o poplatníkovi (jméno, 

příjmení, rodné číslo, adresu…) a o přiznání (pro který je finanční úřad, jestli je to 

řádné, opravné nebo dodatečné přiznání…). Dále napsat do přílohy č. 1 příjmy 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, s nimi související výdaje a vypočítat 

rozdíl mezi nimi a upravit na dílčí základ daně podle paragrafu 7. V příloze č. 2 

poplatník uvede příjmy a výdaje podle paragrafu 9 a 10 a upraví na dílčí základy daně. 

V 2. oddílu daňového přiznání vyplní poplatník příjmy od všech zaměstnavatelů, 

úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe a toho vypočítá dílčí 

základ daně podle § 6 ZDP. Na řádky 36 až 40 opíše jednotlivé dílčí základy daně 

z příloh a první části druhého oddílu a potom z nich vypočítá základ daně. Oddíl 3 je 

věnován nezdanitelným částem základu daně, odčitatelným položkám a dani celkem. 

Poplatník zde uvede na které nezdanitelné částky a odčitatelné položky má nárok a 

v jaké výši. Sumu těchto částek odečte od základu daně a ten pak zaokrouhlí na celá sta 

Kč dolů a vypočítá z nich daň. Ve čtvrtém oddílu daň zaokrouhlí na celé koruny nahoru, 

popřípadě zde uvede daňovou ztrátu. Údaje o manželce (manželovi), dětech poplatníka 

a slevách na dani, na které má nárok jsou uvedeny v 5. oddílu. Další oddíl je celý 

věnovaný dodatečnému daňovému přiznání. Poslední, sedmý, oddíl má název „placení 

daně“.  Poplatník na řádky 84 až 90 napíše úhrn sražených a zaplacených záloh na daň 

z příjmů. Na posledním řádku vypočítá, zda bude doplácet daň nebo na zálohách 

zaplatil více.  

Počet jednotlivých příloh poplatník vyplní na poslední stránce daňového 

přiznání. Svým podpisem stvrdí, že všechny údaje, které uvedl v tomto přiznání k dani 

z příjmu fyzických osob, jsou pravdivé a úplné. Poslední tabulkou je žádost o vrácení 

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob, kterou poplatník vyplní v případě, že 

na zálohách zaplatil více než je jeho daňová povinnost a žádá o vrácení tohoto 

přeplatku. 

[1], [3], [10], [14] 
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4 IRSKÁ REPUBLIKA 
 

Oficiální název Irska je „Republic of Ireland“ (překlad: Irská republika). Je to 

stát v severozápadní Evropě a zabírá přibližně pět šestin irského ostrova. Celková 

rozloha země činí 70 282 km2. Počet obyvatel v Irsku neustále roste, nyní je asi 4,25 

milionu obyvatel (sčítání z roku 2006). Z toho 68,2 % jsou lidé mezi 15 a 64 lety. 

Nejvíce obyvatel je irské národnosti (90 %), další jsou Skotové, Angličané, Welšané a 

novodobí imigranti (Číňané, Nigerijci, Poláci, Litevci…). Úředními jazyky v Irsku jsou 

irština a angličtina. I přesto, že irštině bez problémů rozumí asi jen 10 % obyvatelstva, 

je vždy uváděna jako první oficiální jazyk. 

V roce 1922, na konci anglo-irské války, byl ostrov rozdělen a vznikl svobodný 

irský stát. Republikou se Irsko stalo až v roce 1948. Od roku 1973 je členem Evropské 

unie. 

V Irsku je pluralitní parlamentní demokracie, irské zákony vycházejí 

ze zvykového práva a z legislativy stanovené parlamentem v souladu s ústavou. V čele 

země stojí prezident. Parlament se skládá ze dvou komor, horní a dolní komory. 

Ekonomika Irska patří mezi nejvyspělejší na světě. Hrubý domácí produkt 

na osobu mělo Irsko v roce 2008 pátý největší a sedmý největší mělo hrubý domácí 

produkt na osobu vzhledem k paritě kupní síly. Nejvýznamněji se na HDP podílí služby 

(49 %) a průmysl (46 %). V průběhu posledních patnácti let byla irská ekonomika 

nejrychleji rostoucí ekonomikou Západní Evropy. V současnosti je však zasažena 

světovou ekonomickou krizí. 

 

4.1 Přehled daní vybíraných v Irsku 
Přímé daně 

• daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) 

• daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) 

• daň ze zisku z prodeje majetku (Capital Gains Tax) 

• daň z úroku z vkladu (Deposit Interest Retention Tax) 

• daň z převodu nemovitosti (Stamp Duty – Kolkovné) 

• dědická a darovací daň (Capital Acquisitions Tax) 
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• daň ze specifických smluv (Relevnat Contracts Tax) 

• daň za registraci vozidla (Vehicle Registration Tax) 

Nepřímé daně – indirect taxes 

• daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT) 

• spotřební daně (Excise Duties) 

Daň z příjmu  

Tuto daň z příjmu platí jednotlivci, obchodní společnosti a společnosti 

neobchodní povahy. 

Daň ze zisků společností (korporativní daň)  

Tato daň se vztahuje na společnosti se sídlem v Irsku a současně na ty 

společnosti, jež v Irsku sice nesídlí, realizují však zisky, které lze přičíst irským 

pobočkám i kancelářím. 

Daň z přidané hodnoty  

Daň z přidané hodnoty (Value-Added Tax - VAT) je všeobecnou daní, která se 

vztahuje na dodávky zdanitelného zboží i služeb. 

Daň ze zisku z prodeje majetku   

Představuje daň ukládanou na zisky vznikající operacemi s kapitálovými aktivy. 

Daň z úroku z vkladu (DIRT)  

Tato daň, označovaná zkratkou DIRT (Deposit Interest Retention Tax), 

představuje retenční typ daně, jejímž prostřednictvím provádějí banky, stavební 

společnosti apod. srážky ze zaplacených i připsaných úroků irských rezidentů přímo 

u zdroje. 

Daň z přírůstku kapitálu  

Do této daně jsou zahrnovány darovací daně, dědické daně, daně ze svěřenství 

s osobním uvážením a daně placené v souvislosti s pořizováním závěti. Dědictví je 

chápáno jako bezplatný zisk v případě smrti a dar jako bezplatný zisk ve všech ostatních 

případech, než je úmrtí. 
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Daň ze specifických smluv  

Tato daň se týká podnikatelů ve stavebnictví, lesnictví a průmyslu zpracování 

masa ve vztahu k jejich platbám subdodavatelům. Daň ze specifických smluv, 

označovaná zkratkou RCT (Relevant Contracts Tax) je z těchto plateb srážena sazbou 

ve výši 35% a odváděna daňovému úřadu – výjimku zde představují subdodavatelé, 

kterým byl vystaven certifikát (C2), který je opravňuje provádět tyto platby bez 

daňových odečtů. 

Daň za registraci vozidla  

Daň za registraci vozidla (Vehicle Registration Tax - VRT) představuje daň 

placenou při registraci vozidla v Irsku. 

 

Tabulka 4.1: Sazby hlavních daní v roce 2008 
Hlavní daně Standardní sazba Zvláštní sazby 

Daň z příjmu (Income Tax) 41 % Snížená 20 % 

Daň ze zisku (Corporation Tax) 12,5 % 25 %, 10 % 

Daň z přidané hodnoty (Value Added 

Tax) 

21% 0 %, 4,4 %, 13,5 % 

Daň ze zisku z prodeje majetku (Capital 

Gains Tax) 

20 % 40 %, 0 % 

Daň z úroku z vkladu (Deposit Interest 

Retention Tax) 

20 % 0 % 

Daň z převodu nemovitosti (Stamp 

Duty) 

9 % Dle typu 0 – 12 % 

Dědická a darovací daň (Capital 

Acguisitions Tax) 

20 % 0 % 

Zdroj: Irsko [online]. Web: mzv.cz [citováno dne 2009-04-03]. Dostupný z WWW: 

<http://old.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={B52321C8-DABF-4DFB-9983-

A9903B4BC8FB}> 

[7], [23], [26], [31] 



44 

4.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Daňová rezidence (sídlo) 

Fyzická osoba se považuje za daňového rezidenta pro konkrétní daňový rok, je-li 

přítomna v Irsku 183 nebo více dnů v tomto roce, nebo 280 dnů a více v tomto a 

předchozím roce dohromady. Ve druhém případě se fyzická osoba stane rezidentem až 

v druhém daňovém roce. 

Irský zákon kromě pojmu rezident rozlišuje status standardního rezidenta 

(ordinarily resident). Standardním rezidentem se stane fyzická osoba, která přijede 

do Irska a zůstane rezidentem po dobu tří po sobě jdoucích let, počátkem čtvrtého 

daňového roku získá statut standardního rezidenta. [25] 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince. 

Osoby podléhající dani 

Neomezenou daňovou povinnost bude mít v Irsku fyzická osoba, která má statut 

rezidenta, standardního rezidenta nebo osoby s domicilem v Irsku. Osoba s domicilem 

v Irsku je taková osoba, která je v Irsku a má záměr usadit se zde natrvalo. 

Osoby, které nemají neomezenou daňovou povinnost, mají povinnost zde zdanit 

příjmy, kterých dosáhly ze zdrojů v této zemi. [25] 

Zdanitelné zdroje příjmů: 

Tabulka 4.2 
 FO, která nemá 

domicil v Irsku 

Irský občan, který 

není standardní 

rezident 

 Příjmy/zisky zdanitelné v Irsku 

Irský zdroj příjmů Ano Ano 

Zahraniční pracovní poměr – irské 

pracovní dny 

Ano Ano 

Zahraniční pracovní poměr – pracovní 

dny, které v Irsku nejsou pracovními dny 

Pouze, když jsou 

převedeny 

Pouze když jsou 

převedeny 
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Příjmy, zahraničních cizích osob* Pouze, když jsou 

převedeny 

Pouze když jsou 

převedeny 

Irské kapitálové zisky Ano Ano 

Zahraniční kapitálové zisky** Pouze když jsou 

převedeny 

Ano 

Zdroj: Tax Facts 2009 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099> 

 

*od 1. ledna 2008 zahrnují pouze zahraniční příjmy Velké Británie 

**od 20. listopadu 2208 zahrnují pouze kapitálové zisky Velké Británie 

Zdanitelné příjmy zahrnují příjmy z výkonu profese, obchodní příjmy, příjmy 

z úrokových plateb a dividend, pokud jsou vypláceny v Irsku, příjmy z pozemků, příjmy 

plynoucí ze zahraničních zdrojů a ostatní příjmy nebo příjmy jinak nezdaněné. 

Sazby daně 

Daň z příjmu je stanovena na 20 % pokud roční výdělek nepřesáhne „Cut Off 

point“. Pokud přesáhne, všechny příjmy nad tuto hranici jsou zdaněny sazbou 41 %. 

„Cut Off point“ je hranice, kterou určí každému finanční úřad (Revenue 

Commissioners), je to limit standardní srážkové sazby. U jednotlivých osob se tato 

hranice liší podle osobních poměrů. Základní výše Cut Off point jsou uvedeny 

v tabulce:  
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Tabulka 4.3 
Poplatník Cut Off point 

Svobodné a ovdovělé osoby bez 

nezaopatřených dětí 
35 400 

Svobodné a ovdovělé osoby 

s nezaopatřenými dětmi 
39 400 

Manželé s jedním příjmem 44 400 

Manželé s dvěma příjmy Max. 70 800 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099> 

[25]  

Výpočet daně 

Nejdříve se vypočítá příslušným procentem tzv. hrubá daň, tj. daň z celého 

příjmu. Potom se od této hrubé daně odečtou daňové zápočty (slevy na dani) a 

výsledkem je daň, kterou musí poplatník zaplatit. [25], [26] 

Zdanění manželů v roce svatby a v následujících letech 

V případě, že se poplatník ožení/vdá, měl by tuto skutečnost oznámit finančnímu 

úřadu i s přesným datem sňatku a čísly PPS (vlastním i manželovým/manželčiným). 

V tomto roce jsou pro daňové účely dále považováni za svobodné. Ale pokud je daň, 

kterou oba zaplatili dohromady větší, než kdyby byli zdaněni jako manželé, mohou 

uplatnit nárok na vrácení rozdílu. 

Pro následující roky mají manželé možnost se rozhodnout, zda využijí společné 

hodnocení, oddělené hodnocení nebo budou zdaněny jako svobodné osoby. Společné 

hodnocení je nastaveno automaticky po oznámení o sňatku, ale je možné to změnit na 

jinou možnost. Společné hodnocení je nejvýhodnější možnost, zvláště pokud jeden 

z manželů nemá žádné zdanitelné příjmy. Při odděleném hodnocení jsou příjmy 

manželů zdaňovány každého zvlášť nezávisle na příjmech druhého z manželů. Daňové 

odpočty týkající se věku, nevidomých osob a nezpůsobilého dítěte jsou rozděleny 

rovným dílem mezi manžele. Pokud jeden z manželů plně nevyužije daňové odpočty, 
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lze je převést na druhého z manželů, ale pouze na konci zdaňovacího období. 

Hodnocení jako svobodná osoba se také někdy označuje jako zvláštní zacházení. Příjmy 

jsou posuzovány pro každého zvlášť, každý uplatňuje pouze svoje odpočty (v tomto 

případně není možné je převádět mezi manžely) a každý odvádí své vlastní daně. 

 

Limity pro da ňová zproštění 

Osvobození od daně z příjmu v případě nízkého příjmu 

Pokud příjem během roku 2008 nepřesáhl tyto limity, je zcela osvobozen 

od daně z příjmu: 

• Svobodná/ovdovělá osoba      5 210 € 

• Ženatý/vdaná      10 420 € 

Osvobození od daně z příjmu na základně věku 

Tyto limity jsou pro osoby, které dosáhly věku 65 let a více: 

• Svobodná/ovdovělá osoba    20 000 € 

• Ženatý/vdaná      40 000 € 

Nezaopatřené děti 

V roce 2008 se limit osvobození od daně z příjmů zvyšuje o částku 575 € 

za každé z prvních dvou nezaopatřených dětí a částku 830 € za každé další nezaopatřené 

dítě. 

Jestliže je celkový příjem vyšší než uvedené limity, ale menší než dvojnásobek 

těchto limitů, vzniká nárok na slevu. Tato sleva omezuje maximální částku odvodu daně 

na 40 % rozdílu mezi příjmy a limity. [25], [26], [27] 

Daňové odpočty 

Každá fyzická osoba může požadovat určitý daňový zápočet (kredit) podle své 

osobní situace. Tyto daňové zápočty se používají ke snížení daně vypočtené ze základu 

daně (hrubé mzdy zaměstnance). 
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Tabulka 4.4 
Základní daňové zápočty € 

Svobodná osoba, která nemá žádné 

nezaopatřené dítě 
1 830 

Ženatý/vdaná 3 660 

Ovdovělá osoba bez nezaopatřeného dítěte 2 430 

Osoba ovdovělá v roce hodnocení 3 660 

Jeden z rodičů s nezaopatřeným dítětem 3 660 

Ovdovělá osoba s nezaopatřeným dítětem 

– první rok po ovdovění1 
5 830 

Invalidní dítě2 3 660 

Manželský pár – domácí péče (pečovatel)3 900 

Daňový odpočet zaměstnance (PAYE)4 1 830 

Poplatky za odpad placené orgánu místní 

správy5 
80 

Závislý příbuzný6 80 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099> 

 

 1Pro následující roky se částka zápočtu postupně snižuje. 
2Zápočet za invalidní dítě může nárokovat rodič nebo opatrovník dítěte, které je 

trvale nezpůsobilé se o sebe starat a takto nezpůsobilým se stalo před dosažením věku 

21 let nebo po dosažení tohoto věku, avšak v době, kdy ještě nemělo ukončenou řádnou 

školní docházku nebo bylo školeno za účelem vykonávání řemesla či jiného zaměstnání 

s minimálně dvouletou dobou docházky. 
3Tento daňový zápočet je určen pro manželský pár, kde jeden z partnerů 

poskytuje domácí péči jedné či více závislým osobám. Pokud je opatrovníkův příjem 

vyšší než 5,080 €, daňový odpočet se sníží o jednu polovinu z částky nad 5,080. 
4Tento daňový zápočet mohou požadovat osoby v zaměstnaneckém poměru. 
5Horní hranice 400 EUR ročně (částka předchozího roku). 
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6Daňový odpočet za vyživování závislé osoby v příbuzenském poměru může 

požadovat ten, kdo na vlastní náklady vyživuje osobu v příbuzenském poměru, jestliže 

tato osoba, z důvodu vysokého věku či nemoci, není způsobilá se sama o sebe starat 

nebo ovdovělou matku či otce bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo syna či dceru, 

kteří s ním sdílí společnou domácnost a na jejichž pomoc je odkázán z důvodu 

vysokého věku či nemoci. Za osobu v příbuzenském poměru se považuje i osoba 

v příbuzenském poměru k manželovi/manželce. 

 

Daňový odpočet pro nevidomé osoby 

Tabulka 4.5 
Poplatník € 

Jeden z manželů nevidomý 1 830 

Oba z manželů jsou nevidomí 3 660 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539008E

7099> 

    

Věkový daňový odpočet (po dosažení věku 65 let) 

Tabulka 4.6 
Poplatník € 

Svobodná/ovdovělá osoba 325 

Ženatý/vdaná 650 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099>     

 

Daňová sleva na úrocích při splátce hypotéky 

Tato sleva je poskytována z úroků placených při poskytnutí úvěru na byt nebo 

dům, pokud se ten stane místem trvalého bydliště poplatníka. Daňová úleva na úrocích 
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při splátce hypotéky je poskytovaná přímo u zdroje, tzn. je jich započtena v měsíčních 

hypotečních splátkách a není třeba ji nárokovat. Celkové roční limity v eurech jsou: 

Tabulka 4.7 
Poplatník První kupující Další kupující 

Svobodný 10 000 3 000 

Ženatý/ovdovělý 20 000 6 000 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099> 

 

Maximální hranice pro první kupující platí po dobu 7 let, počínaje rokem, 

v němž odpočet hypotečních úroků poprvé uplatnil. 

Pokud úroky zaplacené v roce 2008 nepřesáhly příslušnou hranici, maximální 

odpočet je vypočítán ze 100 % zaplacených úroků. 

Daňová úleva při nájmu nemovitosti 

Pokud se fyzická osoba rozhodne pronajmout si nemovitost od pronajímatele, 

může uplatnit nárok na daňovou slevu při placení nájemného. Maximální úlevy jsou: 

  

Tabulka 4.8 
Poplatník Starší 54 let Ostatní 

Svobodný 800 400 

Ženatý/ovdovělý 1 600 800 

Zdroj: Tax Facts 2008 [online]. Web: pwc.com [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/7A2F079B12ADAFBA80257539006E

7099> 

[17], [21], [24], [25] 

Výběr a placení daní 

V Irsku existují dva typy zdanění příjmů fyzických osob – systém ‚Pay As You 

Earn' (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment' (vlastní přiznání daní) pro 

podnikatele. 
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Pod systémem PAYE bude strhávat daně zaměstnavatel přímo z mzdy. 

Zaměstnavatel zaměstnanci daň strhává jednou týdně, za čtrnáct dní nebo měsíčně vždy 

při výplatě mzdy a finančnímu úřadu ji odvádí jednou měsíčně. 

Daňové přiznání se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné, fyzické 

osoby, jejichž příjem zcela či částečně nepodléhá systému PAYE, na irské rezidenty, 

pokud mají platy a provize vyplácené společností, která nesídlí v Irsku, příjmy a penze 

ze zahraničí, platby v rámci vyživovací povinnosti odloučených osob, poplatky, zisk 

realizovaný na základě akciových opcí nebo pobídek. K daňovému přiznání je třeba 

přiložit výpisy z účtu. To je stručný výpis relevantních informací z účtu prodeje, účtu 

hospodářského výsledky, účtu čistého jmění a rozvahy. Poplatník, který podává daňové 

přiznání je povinen v každém roce zaplatit předběžnou daň nejpozději k 31. říjnu, 

na konci daňového roku musí podat daňové přiznání (za daný rok ho podává mezi 1. 

lednem následujícího roku a 31. říjnem následujícího roku) a v této lhůtě také zaplatit 

případný nedoplatek splatné daně. [16], [17] 

 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 

Platby na sociální a zdravotní pojištění se odvádí do tzv. systému PRSI (Pay 

Related Social Insurance). 

Zaměstnavatel ze zaměstnancovy hrubé mzdy na sociálním pojištění odvádí 8,5 

%, je-li zaměstnancova týdenní mzda nižší než 356 EUR, nebo 10,75 %, pokud je 

týdenní mzda vyšší než 356 EUR. Zaměstnanci je strháváno ze mzdy 6 % příjmu 

do systému PRSI pokud jeho příjem nepřesáhne 50 700 €, 2 % pokud je příjem mezi 50 

701 € a 100 100 € a 2,5 % když je jeho příjem nad 100 100 €. 

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou mladší 65 let a mají daňovou 

povinnost, odvádějí příspěvky sociálního pojištění ve výši 3 % z hrubého příjmu nebo 

ve výši 253 € ročně (která částka je vyšší). Dále odvádějí 2 % z příjmu na zdravotní 

pojištění, pokud mají příjem vyšší než 18 512 € ročně a nižší než 100 100 €. OSVČ 

s ročním příjmem do 18 512 € za rok jsou od příspěvků do systému PRSI osvobozeny. 

Pokud mají příjem vyšší než 100 100 € za rok, platí 3 % na sociální pojištění a 2,5 % 

na zdravotní pojištění. 
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Ze systému PRSI se pak vyplácí sociální dávky a je z něj také placena základní 

zdravotní péče. 

Třída A (většina zaměstnaných osob)  

Tabulka 4.9 

Roční příjem zaměstnance v € SP ZP 
SP a ZP placené 

zaměstnavatelem 

Do 50 700 4 % 2 % 10,75 % 

Od 50 701 do 100 100 0 % 2 % 10,75 % 

Nad 100 100* 0 % 2,5 % 10,75 % 

*100 100€ za rok je stejné jako 1 925 € za týden, za čtrnáct dní 3 850 € nebo € 8 342 za měsíc 

Zdroj: Tax Credits, Reliefs and Rates for the Tax Years 2008 and 2009 [online]. Web: 

revenue.ie [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it1.html> 

Prvních vydělaných 127 € týdně je pro zaměstnance osvobozeno od sociálního 

pojištění (ale ne zdravotního). 

 

 Třída S (OSVČ)  

Tabulka 4.10 
 Zdanitelný příjem OSVČ SP ZP 

Všechny příjmy do 100.100 €  3 % 2 % 

Všechny příjmy nad 100.100 € 3 % 2,5 % 

Zdroj: Tax Credits, Reliefs and Rates for the Tax Years 2008 and 2009 [online]. Web: 

revenue.ie [citováno dne 2009-04-03]. Dostupné z: 

<http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it1.html> 

[21], [24] 
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5 SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDAN ĚNÍ 
 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění existují, aby zabránili tomu, že příjmy 

ze zahraničí budou zdaňovány dvakrát. Česká republika má tuto smlouvu uzavřenou 

přibližně se 75 státy. 

Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a 

zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku byla podepsána v Praze dne 

14. listopadu 1995 a v platnost vstoupila 21. dubna 1996. Tato smlouva má 30 článků. 

Vztahuje se na osoby, které mají na území České republiky nebo Irska nebo 

obou států bydliště či sídlo a uplatňuje se především na daně z příjmů a z nemovitostí. 

Na začátku jsou definovány základní pojmy, které by mohly být v těchto státech 

chápány odlišně. V článku 4 je stanoven postup při určení rezidentství ve sporných 

případech. Dál se smlouva zabývá řešením zdanění konkrétních druhů příjmů. 

Z hlediska fyzických osob to jsou: příjmy z nemovitého majetku (článek 6), dividendy 

(článek 10), úroky (článek 11), licenční poplatky (článek 12), zisky ze zcizení majetku 

(článek 13), příjmy z nezávislých povolání (článek 14), příjmy ze zaměstnání (článek 

15), tantiémy (článek 16), příjmy umělců a sportovců (článek 17), penze a anuity 

(článek 18), příjmy z vykonávání veřejných funkcí (článek 19), příjmy studentů (článek 

20), příjmy profesorů a učitelů (článek 21), jiné příjmy (článek 22) a příjmy z majetku 

(článek 23). V článku 24 je určeno jakým způsobem se bude řešit dvojí zdanění. 

Na konci této smlouvy je určeno, kdy a jakým způsobem bude probíhat výměna 

informací a řešení případů dohodou. Smlouva výslovně zakazuje jakýkoliv způsob 

diskriminace. Poslední dva články se týkají platnosti smlouvy. 

 Rezident se podle smlouvy určí nejprve dle legislativy daných zemí a pouze 

pokud by nebylo možné říct jen jeden stát, jehož je poplatník rezidentem přistoupí se 

k dalším kritériím. Zjišťovalo by se, kde má poplatník stálý byt a středisko životních 

zájmů. Pokud by stále nebylo možné určit kde je rezidentem, přistoupí se k posuzování 

dalších skutečností, a to kde se poplatník obvykle zdržuje a kterého státu je občanem. 

V případě, že se rezidentství nepodaří určit pomocí žádného kritéria, státy tuto situaci 

vyřeší dohodou. 
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První příjmy, které by mohly plynout fyzické osobě, jsou příjmy z nemovitého 

majetku. O těch smlouva říká, že když plynou rezidentovi jednoho státu z nemovitosti, 

která je na území druhého státu, mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 

Další příjmy jsou z dividend, úroků a licenčních poplatků. Tyto příjmy pokud 

plynou ze zdrojů na území jednoho státu rezidentovi druhého státu, mohou být 

zdaňovány ve druhém státě. U licenčních poplatků a dividend je stanovena maximální 

sazba daně, a žádný ze smluvních států je nesmí zdanit vyšším procentem. 

Příjmy z nezávislých povolání jsou zdaněny ve státě rezidenta. Jedinou 

výjimkou je, že by šly k tíži stálé provozovny na území druhého státu. 

Z hlediska fyzických osob je důležitý článek týkající zaměstnání. Příjmy 

ze zaměstnání, které plynou rezidentovi jednoho smluvního států, mohou být zdaněny 

ve druhém smluvním státě. V prvním státě budou zdaněny v případě, že poplatník bude 

rezidentem prvního státu a na území druhého státu pobývat a pracovat méně než 183 

dnů. 

Toto jsou nejčastější příjmy, které by mohly být zdaňovány dvakrát, kdyby tato 

smlouva neexistovala. Význam smluv o zamezení dvojího zdanění je nezanedbatelný a 

stále více roste. 

[4], [5], [13] 
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6 POBYT A PRÁCE V JINÉ ZEMI EVROPSKÉ UNIE 

6.1 INFORMACE O PRÁVU SPOLEČENSTVÍ 
Od 1. ledna 1992 mohou občané kterékoli země v Evropské unii nebo 

Evropského hospodářského prostoru pracovat v kterémkoli členském státě. 

Dokud mají placené zaměstnání, vztahuje se na ně stejná legislativa a využívají 

stejných výhod jako tuzemští zaměstnanci. 

Každý občan EU může využít veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti. 

Rovné zacházení se státními příslušníky 

Pracovník Evropské unie je oprávněn vykonávat činnost jako zaměstnanec 

v kterémkoli členském státě za stejných podmínek jako státní příslušníci daného státu 

bez ohledu na to kde má bydliště. Rovné zacházení se týká všech podmínek 

upravujících zaměstnanost a práci. 

Pobyt na území jiného členského sátu 

Občané Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou 

na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti přechodně pobývat na území 

jiného členského státu bez jakéhokoli povolení. 

V případě, že doba jejich pobytu je delší než 30 dnů musí svoji přítomnost a 

předpokládanou délku pobytu nahlásit na příslušném úřadě. 

Pokud chtějí tito občané pobývat na území jiného členského státu po dobu delší 

než 3 měsíce, jsou oprávněni požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu.  

Pracovní povolení 

Občané EU a EHP jsou při vstupu do jiného členského státu EU osvobozeni 

od požadavků týkajících se víz, cestovních pasů a lékařských prohlídek. Průkaz 

totožnosti umožňuje držiteli svobodně přijet a pobývat po dobu tří měsíců. 

Občané EU a EHP nepotřebují pracovní povolení. 

Mohou vykonávat výdělečnou činnost dle své volby. Jakmile si však najdou 

práci a je to do tří měsíců po příjezdu, musí zažádat o „povolení k pobytu pro státního 

příslušníka členského státu EU“. Je platný pět let a je automaticky obnovitelný. 
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Odborné požadavky pro přístup k zaměstnání 

Zaměstnavatel může vyžadovat určitou míru jazykových schopností. Nemůže to 

však být původcem diskriminace státních příslušníků z jiných členských státu. 

Například nemůže být uložena podmínka, aby cizí státní příslušník získal znalost jazyka 

na území daného státu, ani není povoleno vyžadovat jako mateřský jazyk konkrétní 

jazyk. 

Profesionální zkušenosti získané na území kteréhokoliv členského státu 

Evropské unie by měly být hodnoceny stejně.  

Každý pracovník, který přišel o práci v hostitelském členském státě, má nárok 

na stejné dávky v nezaměstnanosti jako státní příslušníci tohoto státu. 

Automobil  

Člověk, který žije a řídí automobil v hostitelské zemi po dobu minimálně šesti 

měsíců, by měl automobil v hostitelské zemi nechat zaregistrovat, a to do šesti měsíců 

po vstupu automobilu do země. Bude také muset zaplatit registrační poplatek. Díky 

registračnímu procesu mají státní orgány možnost ověřit, zda má vůz technické 

charakteristiky (technická shoda a technická kontrola), které vyžadují zákonné 

bezpečnostní normy. Každý si spolu s automobilem musí přivézt veškerou potřebnou 

technickou dokumentaci a pokud možno si ji nechat přeložit. 

[20], [29] 

6.2 SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH STÁT Ů 

6.2.1 ČESKO 
Pobyt na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky, ve znění pozdějšcích předpisů. 

Pobyt na území České republiky 

Občané Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou 

na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti přechodně pobývat na území 

České republiky bez jakéhokoli povolení. 

Občané těchto států musí splnit ohlašovací povinnost v případě, že doba jejich 

pobytu je delší než 30 dnů. V tomto případě musí občan EU ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

vstupu na území ČR ohlásit svojí přítomnost příslušnému inspektorátu cizinecké policie 



57 

dle místa pobytu v ČR. Tato povinnost může příslušet ubytovateli. Ohlašovací 

povinnost se nevztahuje na občana mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského 

úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho 

rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, 

kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování. 

Pokud chtějí tito občané pobývat na území ČR po dobu delší než 3 měsíce, jsou 

oprávněni požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Náležitosti k žádosti 

o vydání přechodného pobytu: 

• cestovní doklad, 

• doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou 

výdělečnou činnost anebo studium, 

• fotografie 

• doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, 

podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a  

• doklad o zajištění ubytování na území. [12] 

 

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska jsou oprávnění 

požádat o vydání povolení k trvalému pobytu. Musí však splnit podmínky uvedené 

v § 87g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Náležitosti 

k žádosti o vydání trvalého pobytu: 

• Cestovní doklad, 

• Doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1 zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území ČR, jde-li o občana Evropské unie 

• Fotografie 

• Doklad o zajištění ubytování. [12] 

Zaměstnání 

Občané členských států Evropské unie mají stejné právní postavení jako občané 

České republiky z hlediska zákona o zaměstnanosti. 

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí 

především zákoníkem práce a dalšími souvisejícími předpisy (mzdové předpisy, 

předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a předpisy o sociálním zabezpečení). Tyto 
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vztahy však můžou být upraveny odlišně a to podle právních předpisů o mezinárodním 

právu soukromém. Pracovní smlouva musí být uzavřena v písemné formě a musí 

obsahovat tzv. podstatné náležitosti (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu 

do práce), bez nich je smlouva neplatná. V pracovní smlouvě lze dohodnout i další 

práva a povinnosti. Nejvyšší přípustný rozsah týdenní pracovní doby stanoví zákoník 

práce na 40 hodin. Každý zaměstnanec má nárok na čtyři týdny dovolené. 

Podnikání 

Podmínky pro podnikání upravuje především zákon o živnostenském podnikání. 

Fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek 

a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud není v živnostenském zákoně stanoveno 

jinak. Tato osoba nemusí při ohlášení živnosti živnostenském úřadu předkládat doklad 

o povolení k pobytu na území ČR. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti 

fyzickými osobami jsou: 

• Dosažení věku 18 let 

• Způsobilost k právním úkonům 

• Bezúhonnost 

• Skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, 

nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání, 

nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném 

zdravotním pojištění. 

 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná 

způsobilost, pokud je živnostenských zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. 

[15] 

6.2.2 IRSKO 

Registrace k pobytu 

Při pobytu delším než 3 měsíce musí občan EU, EHS a Švýcarska zažádat 

o povolení k pobytu. Žádost vyřídí v Dublinu Kancelář registrace cizinců, v ostatních 
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oblastech místní policejní stanice. K žádosti je potřeba platný cestovní pas nebo 

občanský průkaz, fotografie a vyplněná žádost. [19] 

Pracovně právní náležitosti a pravidla 

Rámec pracovního práva tvoří jednak zákony a jednak zvykové právo. Základem 

vztahu je smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na rozdíl od praxe v ČR 

nemusí mít písemnou podobu. Zaměstnavatel je však povinen do dvou měsíců 

od nástupu do zaměstnání předat zaměstnanci psaný seznam povinností a podmínek. 

Pokud má pracovní smlouva písemnou formu, musí obsahovat tyto informace: 

• Celé jméno zaměstnavatele a zaměstnance, 

• Adresa zaměstnavatele, 

• Místo výkonu práce, 

• Název nebo povaha vykonávané práce, 

• Datum začátku pracovního poměru, 

• Datum vypršení pracovní smlouvy u smluv na dobu určitou, 

• Výše mzdy / platu a způsob výpočtu, 

• Frekvence výplat, 

• Podmínky týkající se pracovní doby, placené dovolené, pracovní neschopnosti 

apod. 

Obvykle uváděná zkušební doba je tři až šest měsíců. Legislativně je stanovena 

pouze horní hranice zkušební doby, jež nesmí přesáhnout dvanáct měsíců. 

Výpovědní lhůty jsou značně rozmanité a závisí na individuálních pracovních 

smlouvách. Statutárně platí, že výpovědní lhůta je minimálně jeden týden v pracovních 

poměrech kratších než dva roky a delších než tři měsíce, a maximálně osm týdnů 

v případě pracovních poměrů delších než 15 let. 

Délka pracovní doby nesmí překročit 48 hodin týdně v průměru za poslední čtyři 

měsíce práce. Výjimkou jsou zejména manažerské pozice, kde si pracovník do jisté 

míry určuje pracovní dobu. Zaměstnanci na plný úvazek jsou oprávněni čerpat 20 dní 

dovolené a devět dní státních (veřejných) svátků. [19], [30] 

Registrace zaměstnanců, daně a sociální pojistné 

Po získání zaměstnání si pracovníci musí požádat místně příslušný sociální úřad 

(Social Welfare Office) o vydání osobního čísla pro styk s veřejnou správou (PPS 
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Number; Personal Public Service Number). Číslo slouží k identifikaci pracovníka a 

k řadě dalších úkonů ve vztahu ke státní správě (např. odvod daní a pojistného). 

Zaměstnanec má povinnost registrace na daňovém úřadě, který mu vyměří roční 

daňovou povinnost. Daně jsou z platu strhávány až po dosažení příjmu nad roční 

nezdanitelnou částku platu. Registraci je nutno provést co nejdříve, jinak má 

zaměstnavatel po uplynutí určitého období povinnost srážet daň na úrovni nejvyšší 

sazby. 

Nejjednodušší je pokud nový zaměstnanec dá své PPS číslo zaměstnavateli a ten 

oznámí daňovému úřadu, že tato osoba u něj začala pracovat. Dále si každý musí vyřídit 

žádost o placení záloh na daň (formulář 12A – Application for a Certificate of Tax 

Credits and Standard Rate Cut-Off Point). Daňový úřad mu poté zašle tzv. Certificate of 

Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point, který obsahuje informace o zálohách 

na daň a odpočitatelných položkách, které bude poplatník platit. Tento formulář zašle i 

jeho zaměstnavateli. Tyto formality musí vyřídit i zaměstnanec v případě sezónní práce 

nebo práce na částečný úvazek. 

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou 

starší 16-ti let, přispívají do sociálního systému PRSI (Pay Related Social Insurance). 

Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu, dělí se do různých 

kategorií také podle druhu práce. PRSI příspěvky se skládají z příspěvků zdravotních a 

sociálních. Platbu příspěvků PRSI zajišťuje zaměstnavatel. [18], [19] 

Potvrzení o zaměstnání 

Po ukončení pracovního poměru v Irsku je vhodné si nechat před odjezdem 

do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci 

potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního 

pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České 

republice. 

Toto potvrzení vystaví na žádost dotyčné osoby kompetentní instituce členského 

státu. Nepředloží-li dotyčná osoba toto potvrzení, kompetentní instituce (úřad práce) si 

je vyžádá. [30] 
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7 POROVNÁNÍ SAZEB DAN Ě Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB A ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ 

 
Na první pohled se nedá říci, jestli zůstane větší částka poplatníkovi z České 

republiky nebo poplatníkovi z Irska. V České republice je rovná sazba daně z příjmů 

fyzických osob 15 %, zatímco v Irské republice používají progresivní zdanění. Příjmy 

do určité hranice, kterou má každý poplatník individuelně nastavenou podle osobního 

poměru jsou zdaněny 20 % a nad tuto hranici 41 %. Systém zdanění je v obou zemích 

obdobný, akorát v České republice se daň vypočítá ze „superhrubé“ mzdy. V Irsku je 

větší rozsah daňových úlev. 

Zaměstnavatel za zaměstnance celkem na sociální a zdravotní pojištění zaplatí 

v České republice 35 % a v Irsku 10,75 % (při týdenní mzdě nižší než 356 € dokonce 

pouze 8,5 %). Zaměstnanci je strženo v ČR na ZP a SP celkem 12,5 % a v Irsku 

maximálně 6 %.  

 

Tabulka 7.1 
 ČR Irsko Irsko - poznámka 

Sazba daně 15% 20% 41% z příjmů nad určitou hranici 

ZP zaměstnance 4,5 % 2 % 2,5 % z příjmů nad 100 100 € 

SP zaměstnance 8 % 4 % (HM-127*52) 

ZP zaměstnavatele 9 % 
10,75 % 8,5 % při příjmech do 356 € za týden 

SP zaměstnavatele 26 % 

ZP podnikatele 13,5 % 2 % 2,5 % z příjmů nad 100 100 € 

SP podnikatele 34 % 3 %  

Zdroj: vlastní 
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8 PŘÍKLADY 

Příklad 1 

První příklad ukazuje, jaké daně poplatník zaplatí při určité výši příjmu v České 

republice a jaké v Irsku a kde dostane větší čistou mzdu. Poplatník má postupně tyto 

příjmy: 324 000 Kč, 910 000 Kč a 1 560 000 Kč za rok, při kurzu 26 Kč/EUR to činí: 

12 456 €, 35 000 € a 60 000 €. Příjmy poplatník získal ze závislé činnosti, je ženatý, má 

dvě děti, na které uplatňuje odpočet. Manželka má vlastní příjmy. Společné zdanění 

manželů neuplatňují (toto se týká pouze Irska, v ČR tato možnost již není). 

 

 

Graf 8.3 

Graf 8.1 

Graf 8.2 
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Z příkladů vyplývá, že při stejné hrubé mzdě je čistá mzda vždy vyšší v Irsku. Je 

to způsobeno především odvody na sociální a zdravotní pojištění, které jsou v ČR 

Graf 8.7 

Graf 8.8 Graf 8.9 
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dvakrát vyšší než v Irsku. Výsledná daňová povinnost je u poplatníka 1 i 2 vyšší 

v České republice a u poplatníka 3 v Irsku. Poplatník 3 totiž svými příjmy přesáhl svojí 

osobní hranici „Cut Off point“ a příjmy nad tuto hranici se zdaňují 41%. Daň z příjmů 

odvedená v těchto státech se liší přibližně o 20 000 a 51 000 a 32 000 Kč. I v případě 

vyšších příjmů, než je v příkladu uvedeno, zůstala čistá mzda vyšší v Irsku. 

Příklad 2 

Druhý příklad řeší dvojí zdanění příjmů fyzických osob a jeho zamezení. 

Poplatník je rezidentem České republiky, je svobodný a nemá žádné děti. Byl 

zaměstnaný v Irsku 6 měsíců, jeho hrubá mzda činila v přepočtu 338 000 Kč, zaplacená 

daň 20 020 Kč a zaměstnavatelem hrazené pojistné 36 335 Kč. Po zbytek roku vedl 

v České republice účetnictví (příjmy 96 000 Kč, výdaje 23 000 Kč) a získal honorář 

5 000 Kč za článek uvedený v časopise. Po celý rok pronajímal v České republice byt 

(příjmy 144 000 Kč, žádné výdaje). 

Ze zaměstnání v Irsku je dílčí základ daně 374 335 Kč, k příjmům podle § 7 

ZDP z podnikání se poplatník rozhodl uplatňovat výdaje paušálem (50 %), autorský 

honorář 5 000 Kč je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou podle § 

36 ZDP a dílčí základ daně z příjmů podle § 9 ZDP je 100 800 Kč (výdaje poplatník 

uplatnil paušálem 30 %). Daň z celkového základu daně je 39 255 Kč. Po uplatnění 

odčitatelné položky na poplatníka (24 840 Kč) a započtení daně zaplacené v Irsku 

(podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR uzavřenou s Irskem – 

zápočet prostý) činí výsledná daňová povinnost 33 605 Kč. 
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9 ZÁVĚR 
 

Název této bakalářské práce je „Srovnání daní z příjmů fyzických osob v České 

republice a v Irsku“, zabývám se zde soustavou daní České republiky i Irska a 

především daněmi z příjmů fyzických osob. 

Daně mají v ekonomice několik důležitých funkcí, a to alokační, (re)distribuční 

a stabilizační a jsou na ně kladeny určité požadavky. Měly by být spravedlivé, efektivní, 

pružné a jejich výběr a správa by měly být jednoduché. Některé tyto vlastnosti daní se 

prolínají, jiné vylučují, proto musí každý stát určit jeden z těchto principů jako nosný 

(hlavní) a ostatní jemu podřídit. Daně můžeme třídit podle několika různých hledisek. 

Nejznámější a také nejpoužívanější je dělení na daně přímé a nepřímé podle vazby 

na poplatníka (kapitola 2). 

Jednotlivé daně vybírané na území různých států a vůbec celé daňové soustavy 

vycházejí ze stejné daňové teorie, zásad, principů a požadavků a jsou upraveny podle 

potřeb a specifických požadavků těchto států. Proto zde můžeme najít hodně shodných 

rysů, ale také rysy rozdílné. 

Prvním krokem při zdaňování příjmů fyzické osoby je určení daňové rezidence 

(daňového domicilu). Ve státě, kde je fyzická osoba daňovým rezidentem zdaňuje 

všechny své celosvětové příjmy. V ostatních státech pouze příjmy ze zdrojů na území 

daného státu. Pro určení daňové rezidence existují určitá pravidla a postupy. Každý stát 

má svoje pravidla a v případě, že by jedna fyzická osoba měla být zároveň rezidentem 

dvou a více států nebo naopak žádného podle příslušných předpisů jednotlivých států, 

řeší tuto situaci mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, pokud ji dané státy 

mají mezi sebou uzavřenou. Z toho vyplývá, že každý může být rezidentem pouze 

jednoho státu. 

Dalším krokem je určení zdanitelných příjmů a jejich úprava na základ daně. 

Zde již nalezneme první rozdíly. Daň z příjmů fyzických osob řeší zdanění veškerých 

příjmů fyzických osob bez ohledu na zdroj příjmů (ze zaměstnání, z podnikání, 

ze zemědělské činnosti, kapitálové příjmy…), proto je určení základu daně poměrně 

složité. Některé příjmy jsou od daně osvobozeny, z jiných je daň vybírána srážkou daně 

u zdroje příjmu. U příjmů z pracovního poměru je v České republice základem daně 

příjem z tohoto poměru vynásobený sazbou 1,35, což odpovídá součtu hrubé mzdy a 
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příspěvku na sociální zabezpečení a státní politiku, který platí zaměstnavatel 

za zaměstnance. V Irsku je u příjmů z pracovního poměru základem daně „pouze“ 

hrubá mzda. V případě příjmů z podnikání se základ daně určuje v obou zemích 

obdobně, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se sníží o určité výdaje (náklady), 

které poplatník vydal v souvislosti s podnikáním. Co může, popřípadě nemůže být 

výdajem (nákladem) určují jednotlivé zákony daných zemí. 

Třetím krokem při výpočtu daňové povinnosti fyzické osoby je určení sazby, 

do které spadá jeho příjem. V České republice je to poměrně jednoduché, pokud není 

samostatným základem pro zdanění zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) je zdaněný 

15 %. V Irsku mají progresivní zdanění příjmů fyzických osob, ale jsou zde pouze dvě 

sazby: 20 % a 41 %. Nižší sazba se používá ke zdanění příjmů do určité výše a vyšší 

ke zdanění příjmů nad tuto hranici. Konkrétní hranice, která dělí použití těchto dvou 

sazeb je určena finančním úřadem (v Irsku nazývaným úřad daňových komisařů) 

každému poplatníkovi individuálně podle jeho osobních a rodinný poměrů. V Irsku je 

možné využít společného zdanění manželů. V České republice tato možnost byla pouze 

za zdaňovací období roku 2005, 2006 a 2007.  

Nyní již máme určený základ daně a daňovou sazbu. V České republice je třeba 

ještě základ daně ponížit o odčitatelné položky, pokud má poplatník nárok na jejich 

uplatnění. Základ daně (popřípadě upravený základ daně) vynásobíme sazbou a získáme 

„hrubou“ daň. V obou těchto státech existují slevy na dani (daňové zápočty), které se 

odečítají od „hrubé“ daně a vyjadřují určitý osobní nebo i pracovní poměr poplatníka. 

Slev na dani je mnoho a tyto státy umožňují uplatnit některé slevy stejného a některé 

jiného druhu. Základním daňovým zápočtem je zápočet „na poplatníka“. Po odečtení 

příslušných slevy dostaneme výslednou daňovou povinnost, kterou musí poplatník 

odvést do státního rozpočtu. 

Z příjmů fyzických osob se v obou těchto státech platí ještě příspěvky 

na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a příspěvky na všeobecné 

zdravotní pojištění. V Irsku jsou tyto odvody podstatně nižší než v České republice.  

Pomocí příkladu jsem zjistila, že zaměstnanec (ženatý, dvě děti), který bude 

pobírat stejnou hrubou mzdu v České republice a v Irsku bude mít větší čistou mzdu 

v Irsku. Je to způsobeno hlavně nižšími odvody na sociální a zdravotní pojištění. 
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Každý občan má právo žít a pracovat v kterékoli zemi Evropské unie. 

Administrativa týkající se takovéto změny není příliš složitá. Pokud chce jít občan 

jednoho státu EU pracovat do druhého pouze přechodně, nemusí nic ohlašovat 

v případě, že doba jeho pobytu na území druhého státu bude kratší než 30 dnů. 

Při pobytu občana EU na území České republiky delším než 30 dnů musí tato osoba 

splnit ohlašovací povinnost. V případě, že občan státu Evropské unie chce pobývat a 

pracovat na území České republiky nebo Irska musí v tomto státě zažádat o povolení 

k pobytu (případně přechodnému pobytu). Po získání zaměstnání v Irsku, musí tuto 

skutečnost oznámit finančnímu úřadu, který mu vydá jeho PPS číslo. 

Problematika zdanění příjmů fyzických osob není jednoduchá a dotýká se nás 

všech. I přesto že existence této daně a její struktura vychází ze stejných zásad, 

v každém státě se liší. Nelze vytvořit jeden model výpočtu daňové povinnosti a ten 

aplikovat na všechny poplatníky. Kdo se chce touto problematikou zabývat, musí 

perfektně znát příslušný daňový zákon a zákony s ním související. 
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