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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci se zabývám osobní důchodovou daní ve dvou zvolených 

zemích – České republice a Itálii. Mým úkolem je porovnat systém zdaňování fyzických 

osob v obou zemích a vypočítat celkovou daňovou povinnost konkrétního poplatníka 

pobírajícího různé druhy příjmů. V závěru práce zhodnocuji aspekty italského daňového 

systému, které by byly přínosné i po zavedení v českých podmínkách a naopak. 

 

Abstract 

In my bachelor's thesis I deal with personal income tax in two chosen countries – 

the Czech Republic and Italy. My task is to compare taxation of individuals in both 

of the countries and to calculate total tax liability of a particular taxpayer, who receives 

different types of income. At the end of the thesis I try to evaluate the aspects of the tax 

system in Italy, which would be contributive even if established in Czech conditions 

and the other way around. 
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Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na srovnání konkrétně zvolené oblasti daní ve 

dvou zemích – v České republice a v Itálii. Česká daňová soustava byla jasná volba 

vzhledem k tomu, že tato problematika mi byla přiblížena v rámci studia na FP, tudíž 

není tak složité dopátrat se potřebných informací. Oproti tomu italská daňová soustava 

byla lákavou výzvou. Sice se o Itálii dlouhodobě zajímám, znám italskou historii, 

umění, jazyk i tradice, přesto až doposud jsem nic nevěděla o jejich legislativě, daních 

a podmínkách pro podnikání. 

Předmětem mé práce je komparace daňových soustav České republiky a Itálie se 

zaměřením na daň z příjmů fyzických osob. 

V úvodu jsou nastíněny cíle této bakalářské práce a metody, kterých jsem využila při 

zpracovávání daného tématu. Poté, v rámci teoretických východisek práce, objasňuji 

základní pojmy týkající se dané problematiky. Následně se zabývám daňovou soustavou 

nejprve v České republice a pak ve stejných relacích také v Itálii. Po této části následuje 

srovnání obou soustav z hlediska daní z příjmů fyzických osob. V praktické části 

prezentuji na příkladu daňové optimalizace příjmů vybrané fyzické osoby výpočet 

celkové daňové povinnosti ve zvolených zemích s ohledem na vytyčenou oblast 

zdaňování a uvádím demonstrativní výčet vhodných doporučení. 

 

Cíle práce 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza daňových soustav v České republice a v Itálii 

s následnou komparací a definováním rozdílů v oblasti zdaňování příjmů fyzických 

osob v těchto dvou zemích. Dílčím cílem této práce bude postihnutí vývoje osobní 

důchodové daně ve srovnávaných zemích od roku 2003. V první části bakalářské práce 

budou popsána teoretická východiska, na kterých se bude dále stavět. Následně bude 

provedena hloubková analýza systémů zdaňování fyzických osob v obou zemích 

k aktuálnímu stavu k 31. 12. 2011. Součástí je i zmiňovaný rozbor celkového 

ekonomického vývoje a trendů ve zdaňování. V konečné části práce bude proveden 

výpočet modelových příkladů zaměřených na určení daňové povinnosti fyzické osoby 
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pobírající různé příjmy a posléze zhodnocení aspektů působících na výši výsledné 

daňové povinnosti.  

 

Použité metody v bakalářské práci 

 

Prioritně využívanou metodou při zpracovávání mé práce je analýza. Dané téma je 

nutné rozložit do menších částí, které jednotlivě zpracuji. Pochopením jednotlivých 

složek lze v souhrnu pojmout celkovou problematiku. Užití další metody – syntézy, 

probíhá tak, že vybrané části skládáme do předem dané struktury, tvoříme z nich celek.
1
 

Vzhledem k předmětu bakalářské práce je zřejmé, že se v hojné míře využívá metody 

komparace, tedy srovnávání. Ve své práci prostřednictvím této metody zachycuji 

rozdíly a vzájemné shody ve zvolených daňových soustavách a legislativních 

podmínkách pro zdaňování fyzických osob.
2
  

Dalšími využitými metodami jsou konkretizace a zobecňování. Konkretizace souvisí 

s názornou ukázkou řešení na konkrétně zvoleném příkladu. Tuto metodu uplatňuji 

v praktické části bakalářské práce, kdy na specifickém daňovém poplatníkovi prezentuji 

daňovou optimalizaci téhož příjmu v České republice a v Itálii. V závěru práce naopak 

zobecňuji, tedy vyvozuji obecné závěry na základě získaných informací.
3
 

                                                 

1
 Pokorný, 2004, s. 48-49. 

2
 Tamtéž. 

3
 Tamtéž. 
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1 Teoretická východiska práce 

 

Daňový systém České republiky vznikl jako celek 1. ledna 1993. Je strukturován 

velmi podobně jako v ostatních evropských zemích – Itálii nevyjímaje. Každý stát se 

v oblasti zdaňování ovšem vyznačuje určitými specifiky. Velký vliv má historický 

vývoj a způsob myšlení v té které části Evropy. 

1.1 Zrod daňové teorie a požadavky na daňový systém 

Daňové principy se vyvíjely stejně jako samotná daňová teorie a společně odráží 

požadavky na daňový systém v daném historickém období. Už ve starověkém Řecku se 

otázkou odvodů daňového charakteru zabýval filozof Aristoteles (3. stol. př. n. l.), který 

řešil především problém daňové spravedlnosti a velikosti zatížení poplatníka. Zajímavý 

názor na zdanění měl Tomáš Akvinský (13. stol. n. l.), pravděpodobně nejvýznamnější 

ekonom středověku. Podle něj má být zdanění pracovních příjmů co nejmenší, neboť už 

samotná práce je břemenem. Daně nezaplatit je však hříchem, dokonce těžkým. 

Z hlediska panovníka je pak daň definována jako „dovolená loupež“.
4
  

Po období merkantilismu (17. stol.) přichází liberalismus a jedna z nejvýraznějších 

osobností světové ekonomiky - klasik Adam Smith a jeho přelomové dílo „Pojednání 

o podstatě a původu bohatství národů“. Jako první v historii představuje ucelenou 

soustavu daňových principů, které nazývá daňovými kánóny. Je rovněž autorem 

pluralistických koncepcí daňových soustav, podle nichž by měl být daňový systém 

založen na větším množství daní, přímých i nepřímých (opak daňového monismu).
5
 

Za zmínku stojí výrok Jeana Baptiste Saye (19. stol.): „ … nejlepší finanční plán je 

málo utrácet, nejlepší daň je ta, která je nejmenší.“
6
 Say se zabýval zákony, kterými se 

řídí produkce, distribuce a spotřeba. V této oblasti se výrazně přikláněl k teorii 

abstinence. V témže století se John Stuart Mill zabývá teorií tří výrobních činitelů 

(půdy, práce, kapitálu) a příjmy z nich plynoucími. Zdanění by podle něj mělo plnit 

především redistribuční funkci a základní zásadou zdaňování má být zdaňování na 

základě platební schopnosti každého poplatníka. Má být uplatněn princip rovné oběti 

                                                 
4
 Široký, 2003, s. 53 – 54. 

5
 Tamtéž, s. 55. 

6
 Cit. v Široký, 2003, s. 56. 
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všech občanů, tj. daně mají být ukládány tak, aby všichni občané jejich platbou utrpěli 

stejnou újmu (oběť). Finanční věda pozvolna přijala Millův názor, že z principu rovné 

daňové oběti vyplývá nutnost použití progresivní sazby, alespoň u vyšších příjmů či 

většího majetku.
7
 

S tímto směrem uvažování souvisí využívání marginální analýzy v daňové teorii ve 

20. století. Ekonom Francis Ysidro Edgeworth vypracoval princip utilitárního 

blahobytu. Tento extrémní přístup vyžadoval velmi progresivní daňovou strukturu 

podloženou předpokladem, že mezní důchod (dodatečné zvýšení příjmů o jednotku) má 

vyšší užitek u osoby s nižším příjmem a vyrovnání počátečních rozdílů v příjmech 

pomocí zdanění v tomto modelu maximalizuje společenský užitek, neboť snížení užitku 

osoby, které je zdaněním ubráno, je více než kompenzováno zvýšením užitku osoby, 

které je naopak přidáno.
8
 

Zásadní předěl v pohledu na úlohu daní a fiskální politiky jako celku přináší John 

Maynard Keynes (1936). Ten přisuzuje fiskální politice dominantní postavení 

v hospodářských nástrojích. Ve sféře mikroekonomické navrhuje Keynes podporovat 

rozvoj investiční činnosti pomocí různých daňových zvýhodnění, kupříkladu formou 

daňových slev či zrychlenými odpisy. Opět zastává progresivní zdanění u osob s vyšším 

osobním příjmem a úlevy pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva.
9
 

Mezi daňové principy používané v současnosti patří: 

 princip efektivnosti, 

 princip administrativní jednoduchosti, 

 princip pružnosti a 

 princip spravedlnosti.
10

 

Některé z těchto principů se doplňují, jiné se však vylučují. Často je tedy nutné zvolit 

jeden princip jako prioritní. Princip efektivnosti řeší otázky vlivu daní na změny 

chování ekonomických subjektů, na efektivní fungování trhu v ekonomice a na 

přerozdělovací funkci daní. Další z principů, princip administrativní jednoduchosti, 

                                                 
7
 Široký, 2003, s. 56. 

8
 Tamtéž, s. 56 – 57. 

9
 Tamtéž, s. 59. 

10
Tamtéž, s. 62. 
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spočívá ve snaze maximálního zjednodušení výběru a správy daní. Princip pružnosti 

říká, že daňová soustava by měla být značně flexibilní, aby napomáhala na 

makroekonomické úrovni k plnění funkcí fiskální politiky. Daňový systém by měl být 

uzpůsoben tak, aby vyžadoval co nejmenší prodlevu při vyvolání zamýšlené změny 

v případě jeho modifikace. Princip spravedlnosti řeší problematiku rozdělení daňového 

břemene mezi jednotlivé poplatníky.
11

 

1.2 Charakteristika daně 

Daň představuje jeden z příjmů veřejných rozpočtů (státních, municipálních, 

veřejných fondů apod.). Další příjmy veřejných rozpočtů tvoří poplatky a půjčky. Daň 

zabezpečuje přesun finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. Často 

se setkáme s označením daně jako povinné, nenávratné, zákonem určené platby do 

veřejného rozpočtu. Jedná se o platbu neúčelovou a neekvivalentní.
12

  

Povinnost platit daň sice omezuje svobodu jednotlivce, ale v moderní společnosti se 

jedná o jednu ze základních občanských povinností. Daňová povinnost a postup při 

výběru daně jsou dány zákonem. Daň je neúčelová, neboť nikdo v okamžiku zaplacení 

daně netuší, co bude z těchto prostředků financováno. Neekvivalentností je vyjádřen 

fakt, že díl, jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný vztah 

k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů nebo spotřebovávat 

veřejně financované statky. Daň je obvykle pravidelná, to znamená, že je vybírána 

v pevně daných intervalech (rok, měsíc, čtvrtletí,…).
13

 V případě daně se vždy jedná 

o peněžní plnění. 

1.3 Funkce daní 

Mezi nejdůležitější funkce daně patří: 

 alokační, 

 redistribuční, 

                                                 
11

 Široký, 2003, s. 62-69. 
12

 Kubátová, 2003, s. 16. 
13

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 10. 
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 stabilizační a 

 fiskální.
14

 

Fiskální funkce daně vyjadřuje její schopnost naplnit veřejný rozpočet. Je to její 

základní funkce. Jen ve výjimečných případech daň tuto funkci neplní. Jedná se 

například o daň ekologickou. Je to daň uvalená na produkt ohrožující životní prostředí 

a jejím cílem je vymýtit výrobu a spotřebu daného produktu.
15

 

Alokační funkce se uplatňuje tehdy, když trh neefektivně alokuje zdroje. Mezi 

nejčastější příčiny tržního selhání patří existence veřejných statků, statků pod ochranou, 

externalit a nedokonalá konkurence.
16

  

Redistribuční funkce daní souvisí se sociální spravedlností. Daně jsou pak 

vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů. Principem 

je bohatým brát a chudým dávat.
17

 

Prostřednictvím stabilizační funkce dochází ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. Tato funkce 

je však značně kontroverzní. Odpůrci tvrdí, že snaha stabilizovat vyvolává pravý opak, 

nestabilitu.
18

  

1.4 Konstrukční prvky daně 

Z toho, co bylo výše uvedeno, lze odvodit, že není podstatné pouze to, zda stát 

vybere prostřednictvím daní potřebný objem prostředků, ale také to, jak daně působí na 

toho, od koho se vybírají. Konstrukční prvky, které rozhodují o celkovém dopadu na 

jednotlivé daňové subjekty, jsou (mezi jinými): daňový subjekt, základ daně, zdaňovací 

období, daňové odpočty, slevy na dani a sazba daně.
19

 

1.4.1 Daňový subjekt 

Daňovým subjektem je osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Dělí se na 

poplatníky a plátce daně. Z hlediska daňové teorie je zjednodušeně plátcem daně ten, 

                                                 
14

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 10. 
15

 Tamtéž, s. 11. 
16

 Kubátová, 2003, s. 19. 
17

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 11. 
18

 Kubátová, 2003, s. 19. 
19

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 13. 
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kdo daň bezprostředně odvádí, a poplatníkem pak osoba, která ve skutečnosti daňové 

břemeno nese.
20

  

V českém systému byl na pojem „daňový subjekt“ zaveden dvojí pohled, a to subjekt 

evidovaný v agendách správců daní a subjekt ekonomicky aktivní ve sledovaném 

období.
21

  

Tabulka převzatá ze stránek České daňové správy udává počty daňových subjektů za 

rok 2010 v členění podle jednotlivých daní.  

Tab. 1: Počty daňových subjektů 

(Zdroj: Česká daňová správa, 2011) 

Daň 
Počet daňových subjektů 

evidovaných aktivních 

Daň z přidané hodnoty 741 911 532 055 

Daň z příjmů PO 471 892 462 340 

Daň z příjmů FO podávajících přiznání 2 338 653 2 043 116 

Daň z příjmů FO závislá činnost 599 231 493 247 

Daň z příjmů zvláštní sazba (§ 36) 471 336 404 511 

Daň z nemovitostí 4 407 461 3 899 162 

Daň dědická, darovací a z přev. nemovitostí 829 609 275 936 

Daň silniční 1 049 671 828 378 

CELKEM 10 909 764 8 938 745 

 

1.4.2 Zdaňovací období 

V souvislosti s přímými daněmi se používá zdaňovací období jeden rok, u daní 

spotřebních nejčastěji kalendářní měsíc či čtvrtletí. Existují i daně bez zdaňovacího 

období. Tyto daně se vybírají vždy, když nastane určitá událost (v ČR např. daň 

dědická, darovací, z převodu nemovitosti).
22

 

Daně s pravidelnou periodicitou výběru dělíme dále na daně kapitálové a běžné. 

V prvním případě se jedná o daně, kde základem daně je stavová veličina, počet 

jednotek k určitému datu. Základ daně lze zjišťovat k jednomu datu v průběhu 

zdaňovacího období. Patří sem zejména daně majetkové. Ve druhém případě se základ 

daně navyšuje za zdaňovací období. Má tedy charakter tokové veličiny a výše základu 

                                                 
20

Vančurová, Láchová, 2010, s. 13. 
21Česká daňová správa, 2010. 
22

Tamtéž. 
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může být stanovena až po skončení zdaňovacího období. V Česku jsou to například daň 

ze spotřeby a daň důchodová.
23

 

1.4.3 Daňový odpočet 

Odpočty dělíme na standardní a nestandardní. Standardní odpočty snižují základ 

daně o předem stanovenou pevnou částku při splnění zákonem stanovených podmínek. 

Uplatňují se zejména u daní z příjmů a zohledňují sociální postavení poplatníka. Na 

rozdíl od standardních odpočtů, u nestandardních může daňový subjekt odečíst od 

základu daně částku v prokazatelně vynaložené výši. V českém prostředí se velmi často 

jedná o dary na veřejně prospěšné účely nebo úroky z úvěrů na bytovou potřebu. 

Uplatnění nestandardních odpočtů může být omezeno absolutní částkou nebo relativně 

(procento ze základu daně – u poskytnutých darů na veřejně prospěšné účely lze takto 

uplatnit max. 10 % základu; platí pro českou i italskou právní úpravu).
24

 

1.4.4 Slevy na dani 

Je třeba rozlišovat mezi odpočtem od základu daně a slevou na dani. Odpočet snižuje 

základ daně, sleva na dani výši základní částky daně. Příkladem z českého prostředí 

může být sleva na poplatníka, sleva pro poplatníky, kteří jsou držitelem průkazu ZTP 

atd.
25

 

1.4.5 Sazba daně 

Jednotná sazba je taková sazba, která je stejná pro všechny typy předmětu určité 

daně nezávisle na jeho kvalitě (kromě těch předmětů daně, které jsou vyloučeny 

z jednotného základu daně).
26

 

Procento diferencované sazby daně se liší podle druhu nebo popř. kvality předmětu 

daně
 
nebo podle daňového subjektu (příkladem z tuzemska je sazba u daně dědické). 

Pevná sazba daně je sazba vztažená k objemové jednotce základu daně. Základ daně 

musí být tedy v objemových jednotkách vyjádřen (m
2 

zastavěné plochy, hl piva, atd.). 

Relativní sazba daně se užívá tam, kde má základ daně hodnotový charakter. Tato 

                                                 
23

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 19. 
24

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 20-2, Agenzia delle entrate, 2011 (daňový úřad, viz s. 29). 
25

 Zákon č. 586/1992 Sb. 
26

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 21-22. 
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sazba tak udává podíl, resp. procento ze základu daně. Může být proporcionální 

k základu daně, nebo může mít povahu progresivní daňové sazby.
27

 

Jestliže daň roste ve stejném poměru s růstem základu, hovoříme o lineární sazbě 

daně. Běžně se stanoví jako konkrétní procento ze základu daně a toto procento se 

nemění s velikostí základu daně. Jestliže s růstem základu daně roste daň relativně 

rychleji než základ daně, jedná se o progresivní daňovou sazbu.
 28

 

Obr. 1: Sazby daně. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle literatury Vančurová a Láchová, 2010, s. 2) 

 

 

 
 

1.5 Přímé a nepřímé daně 

Daně lze klasifikovat z různých hledisek. Jedno z nejzákladnějších rozlišení je třídění 

podle dopadu na daně přímé a nepřímé. Daně nepřímé nedopadají na jejich nositele 

přímo formou daní, ale nepřímo - jsou zahrnuty v ceně zboží a služeb, které osoby 

kupují. Subjekt, který nepřímé daně odvádí (plátce) není totožný se subjektem, který je 

nese (tzn. poplatníkem). Plátce tak tuto daň přenáší - zcela legálně - prostřednictvím 

ceny na poplatníka. U plátce je nepřímá daň pouze průběžnou položkou, nijak 

neovlivňující jeho majetkové poměry.
29

 

Daně přímé platí poplatník na úkor svého důchodu a obvykle je nemůže přenést na 

jiný subjekt. Přímé daně mohou lépe vyhovět daňové spravedlnosti pro svou adresnost 

                                                 
27

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 23-30. 
28

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 23-24. 
29

 Boněk, Běhounek, Benda, Holmes, 2001. 

sazba daně 

podle druhu  

předmětu nebo poplatníka 

jednotná  diferencovaná 

podle typu základu daně 

pevná relativní 

proporcionální progresivní 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=157&typ=r&refresh=yes&levelid=da_292.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=157&typ=r&refresh=yes&levelid=da_315.htm
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a tím i schopnost co nejlépe se přizpůsobit platebním schopnostem daňového subjektu. 

Nejvýznamnější z nich jsou daně z příjmů neboli důchodové daně, které tvoří 

podstatnou část rozpočtových příjmů ve většině zemí.
30

 

1.5.1 Daně z příjmů fyzických osob 

Osobním důchodovým daním, u nás nazývaným daně z příjmů fyzických osob, je 

přisuzována největší míra komplexnosti, spravedlnosti i ekonomické efektivnosti. 

Důležitost této daně je zdůrazněna i jejím zařazením na první místo v klasifikaci daní 

OECD i IMF.
31

 Je však zajímavé, jak nepopulární tato daň mezi lidmi je. Sociologické 

výzkumy ukazují, že ve většině zkoumaných zemí by se jen velmi malá část občanů 

přiklonila ke zvýšení právě této daně v případě fiskální nouze.
32

 

Pro zajímavost je do textu zařazena následující tabulka, v níž jsou uvedeny částky 

inkasované z daní z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v České republice 

v letech 2007-2010. Aktuální údaj  pro rok 2011 ještě není znám. Všechny údaje jsou 

zaokrouhleny na celé mil. Kč.
33

 

 

Tab. 2: Inkaso z daní z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v letech 2007-2010 

(Zdroj: Česká daňová správa, 2011) 

Rok 2007 2008 2009 2010 Index (%) 10/9 Rozdíl 10-9 

Daňové inkaso 17 003 17 749 5 565 7 987 143,5 2 422 

Předepsáno 17 150 18 065 2 618 10 439 398,7 7 821 

Výtěžnost (%) 99,2 98,3 212,6 76,5     

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy fyzických osob s výjimkou 

příjmů, které nejsou jejím předmětem. Jedná se o příjmy peněžní i nepeněžní. Příjmem 

rozumíme vše, čím dochází ke zvýšení majetku poplatníka.
34

 

Osobním důchodem (příjmem) je chápán přírůstek schopnosti uspokojovat osobní 

potřeby za určité období. U méně vyspělých zemí bývá osobní důchodová daň méně 

významná z hlediska podílu na hrubém domácím produktu, neboť důchody většiny 

                                                 
30

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 17. 
31

 Kubátová, 2003, s. 159. 
32

 Peters, 1991, s. 167-168. 
33

 Česká daňová správa, 2011. 
34

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 138. 
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poplatníků nedosahují vyšších daňových pásem (případně ani za hranice nezdanitelného 

minima). Navíc tyto země trpí špatnou daňovou morálkou poplatníků, která neumožní 

vybírat příliš vysoké daně. Potvrzuje to i pohled do následující tabulky mapující výnos 

osobních důchodových daní v zemích OECD: Korea, Řecko, Portugalsko a Turecko 

mají podíly osobní důchodové daně na hrubém domácím produktu nejnižší. Osobní 

důchodová daň je relativně méně významná i v postkomunistických zemích.
35

 

Tab. 3: Podíl osobních důchodových daní na HDP a na celkových daních v zemích OECD v letech 2006 

až 2010 

(Zdroj: OECD Statistics, 2011a) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Země 1100/HDP 1100/HDP 1100/HDP 1100/HDP 1100/HDP 

Austrálie 11 10,8 10,2 9,7 .. 
Rakousko 9,3 9,4 9,9 9,5 9,4 
Belgie 12,3 12,2 12,6 12,1 12,3 
Kanada 11,9 12,3 12 11,4 10,8 
Česká rep. 4,2 4,3 3,7 3,6 3,6 
Dánsko 24,8 25,3 25,2 26,4 24,4 
Estonsko 5,6 5,8 6,2 5,7 5,4 
Finsko 13,3 13 13,2 13,3 12,5 
Francie 7,8 7,5 7,6 7,3 7,3 
Německo 8,6 9 9,6 9,4 8,9 
Řecko 4,7 4,9 4,9 5,1 .. 
Maďarsko 6,8 7,4 7,8 7,5 6,8 
Island 14 13,8 13,2 12,8 12,9 
Irsko 8,7 8,8 8,1 7,7 7,5 
Itálie 10,7 11,1 11,6 11,7 11,7 
Japonsko 5,2 5,5 5,6 5,4 5,2 
Korea 3,8 4,4 4 3,6 3,6 
Lucembursko 7,5 7,1 7,7 7,8 7,8 
Nizozemí 7,3 7,7 7,5 8,7 .. 
Nový Zéland 14,6 14,7 13,7 12,9 11,7 
Norsko 9,1 9,7 9,2 10,4 10,2 
Polsko 4,6 5,2 5,4 4,6 .. 
Portugalsko 5,3 5,5 5,6 5,7 5,6 
Slovenská rep. 2,5 2,5 2,7 2,4 2,3 
Slovinsko 5,8 5,6 5,9 5,9 5,7 
Španělsko 6,8 7,4 7,1 6,6 6,9 
Švédsko 15,4 14,6 13,8 13,5 12,8 
Švýcarsko 9,3 9,2 9,1 9,5 9,6 
Turecko 3,8 4,1 4 4 3,7 
Velká Británie 10,5 10,8 10,8 10,5 10 
Spojené státy 10,1 10,6 10 8,1 8 

                                                 
35

 Kubátová, 2003, s. 162-165. 
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Příjmy vyňaté z předmětu daně z příjmů fyzických osob jsou především příjmy 

z dědictví, příjmy získané darováním s výjimkou darů získaných v souvislosti se 

závislou činností a funkčními požitky nebo s podnikáním a jinou samostatnou 

výdělečnou činností, přijaté půjčky a úvěry.
36

 

Řada příjmů, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny. V tuzemsku se 

jedná například o sociální příjmy (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, sociální 

stipendia atd.), náhrady škody a pojistná plnění, kromě těch, které mají přímý vztah 

k podnikání, jiné samostatně výdělečné činnosti nebo pronájmu, dále jsou od daně 

z příjmů fyzických osob osvobozeny některé příjmy z prodeje majetku (nesmí se jednat 

o majetek vložený do obchodního majetku) a další.
37

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby. Dělíme je do 

dvou skupin, na daňové rezidenty a nerezidenty. Daňový rezident podléhá dani z příjmů 

fyzických osob svými příjmy plynoucími ze zdrojů na území konkrétního státu a stejně 

tak i příjmy ze zdrojů ze zahraničí. Osoba, která není daňovým rezidentem, je daňovým 

nerezidentem. U nerezidentů dani z příjmu fyzických osob podléhají pouze příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území daného státu, nikoli jejich zahraniční příjmy.
38

  

Základ daně 

Předmětem osobní důchodové daně je důchod (příjem) dosažený za zdaňovací 

období, přičemž nezáleží na tom, zda je důchodem renta, zisk či mzda. Aby se předmět 

daně mohl stát základnou pro stanovení daně, je třeba vytvořit základnu pro jeho 

kvantifikaci. Základem daně je tedy předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách 

a upravený podle zákonem stanovených pravidel.
39

 

                                                 
36

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 139. 
37

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 139. 
38

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 2 a D.P.R. 917/1986, § 6 (italský zákon o daních z příjmu; v textu upřesněno 

na s. 33). 
39

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 19. 
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Určení výše daně z příjmů fyzických osob 

Zdanitelné důchody ze všech zdrojů (dílčí základy daně) se sečtou. Od takto 

vypočítané částky se odečtou úlevy ve formě odpočtů od základu daně. Základ daně 

zdaníme příslušnou sazbou daně (v našich podmínkách 15 %) a vypočtenou daň 

můžeme dále snížit prostřednictvím slevy na dani. Výsledkem je daň, která bude 

zaplacena; nazývá se daňovou povinností.
40

 

                                                 
40
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2 Daňová soustava České republiky 

 

Zákonodárnou moc v České republice představuje dvoukomorový parlament: 

Poslanecká sněmovna a Senát. Výkonnou moc představuje vláda a hlavou státu je 

prezident. Území republiky se dělí na 14 samosprávních celků (krajů) a 205 obcí 

s rozšířenou působností. V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie.
41

 

Tab. 4: Obecné informace o zemi 

(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím údajů United Nations Data Retrieval System, 2011) 

Rozloha 78 865 km
2
 

Obyvatelstvo (zaokr.) 10 369 tis. (2009) 

Hlavní město Praha 

Jazyk Čeština 

Měna Česká koruna/CZK 

Výše HDP na osobu 18 343,7 USD (2009) 

 

2.1 Ekonomický vývoj 

Česká ekonomika pokračovala na počátku roku 2011 v pozvolném ekonomickém 

růstu. Nutno však podotknout, že se i přesto naše ekonomika nadále nacházela 

v záporné produkční mezeře, což se odráželo především na vývoji na trhu práce 

a v oblasti spotřebitelských cen. Míra inflace se v prvním pololetí 2011 pohybovala 

mírně pod inflačním cílem ČNB, přičemž hlavními faktory jejího růstu byly ceny 

potravin a nealkoholických nápojů a také ceny bydlení, vody, energií a paliv.
42

  

Vláda se prý orientuje na strukturální a dlouhodobé reformy. Projednávány jsou 

především parametry důchodové reformy a reformy systému zdravotnictví. Tyto 

reformy by měly přinést prostor pro anticipovaný proces stárnutí obyvatelstva a jeho 

odraz ve vyšších výdajích a nižších příjmech do státního rozpočtu (Pozn. Deficit 

vládního sektoru v roce 2010 dosáhl dle odhadů ČSÚ hodnoty 173 mld. Kč).
43
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42
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43
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Tab. 5: Stručný ekonomický vývoj ČR 

(Zdroj: OECD ilibrary, 2011b) 

Ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Růst HDP (%) 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 - 4,1 2,3 

Inflace (%) 0,1 2,8 1,9 2,6 3,0 6,3 1,0 1,5 

Procento nezaměst.  7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 7,3 

 

2.2 Daňová soustava 

Daňová soustava České republiky je tvořena daněmi přímými a nepřímými. Mezi 

další odvody daňového charakteru patří platby sociálního pojištění a místní poplatky.
44

 

Rozdělení daní: 

I. Přímé: 

Důchodové 

 daň z příjmů fyzických osob a 

 daň z příjmů právnických osob. 

Majetkové 

 daň z nemovitostí, 

 daň z převodu nemovitostí, 

 daň dědická a 

 daň darovací. 

Pojistné sociálního pojištění 

II. Nepřímé: 

Daně ze spotřeby 

 daň z přidané hodnoty, 

 spotřební daně, 

 daně z energií a 

 daň silniční.
45
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2.3 Celkové trendy ve zdanění  

V roce 2009 byl celkový poměr podílu daní k HDP (údaj zahrnuje i příspěvky na 

sociální zabezpečení) v České republice na úrovni 34,5 %. Tato hodnota se nachází pod 

průměrem EU-27 (35,8 %). Srovnáme-li tuto hodnotu se sousedními zeměmi, podíl je 

nižší než v Rakousku a Německu, ale vyšší než na Slovensku nebo v Polsku.
46

 

Hlavní daňový příjem tvoří příspěvky na sociální zabezpečení, které dosahují 44,7 % 

z celkového objemu daní a jejich výše přesahuje průměr EU-27 (31,4 %) o 13 %. Podíl 

příspěvků na sociální zabezpečení na celkových daňových příjmech České republiky 

v roce 2009 byl nejvyšším v EU; následován Slovinskem a Španělskem. Podíl 

nepřímých daní (21,4 % z celkového zdanění) je naopak o 9,7 % pod průměrem EU 

(31,1 %). Ačkoli příspěvky na sociální zabezpečení jsou tak výrazně vysoké, ostatní 

daňové příjmy mají tendenci setrvávat pod průměrem EU. Především příjem 

z nepřímých daní je jeden z nejnižších v EU. To ovšem platí i pro osobní důchodovou 

daň, která se svým 3,6% podílem vzhledem k HDP představuje jednu z nejnižších 

hodnot v EU. V roce 2009 se příjmy z daní z příjmů právnických osob vyrovnaly 

příjmům z daní z příjmů fyzických osob (10,5 % celkového zdanění) a překonaly 

průměr EU-27 o 2,7 %. Pouze tři z ostatních zemí EU (Kypr, Lucembursko a Malta) 

vyberou na daních z příjmů právnických osob víc prostředků než Česká republika. 

Navzdory enormnímu snížení této daně z 55 % v roce 1991 na 19 % v roce 2010, 

příjmy z daní z příjmů právnických osob výrazně neklesly až do roku 2008; následné 

snížení této sazby se časově shoduje s nepříznivými ekonomickými podmínkami.
47

 

Jelikož je struktura daňového systému značně centralizovaná, centrální vláda dostává 

68,4 % z celkových daňových příjmů, čímž překračuje průměr EU-27 o 10 %. Toto 

číslo (68,4 %) je osmé nejvyšší v EU.
48

 

Celkový podíl daňových příjmů vzhledem k HDP vrcholil v roce 2004 hodnotou 

37,4 %. V letech 2005-2009 zůstává pod touto hranicí; v roce 2009 se nachází 

díky hodnotě 34,5 % pod hranicí průměru EU-27 o 1,3 %.
49

 

                                                 
46

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
47

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
48

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
49

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
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Tab. 6: Struktura daňových příjmů (% HDP) 

(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Eurostat, 2011) 

*Pořadí v EU-27, „1“ značí nejvyšší hodnotu v EU-27. 

 

Itálie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pořadí*  

Struktura daňových příjmů v % HDP                 

Nepřímé daně 11,1 11,8 11,8 11,3 11,5 11,3 11,7 21 

DPH 6,4 7,3 7,2 6,6 6,6 7,1 7,1 14 

Spotřební daně 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 3,4 3,8 5 

Ost. daně ze zboží a služeb 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 24 

Ostatní daně obratové 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 26 

Přímé daně 9,6 9,6 9,2 9,2 9,5 8,0 7,4 22 

Daně z příjmů fyz. osob 4,9 4,8 4,6 4,2 4,3 3,7 3,6 24 

Daně z příjmů práv. osob 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,2 3,6 4 

Ostatní 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 25 

Příspěvky na sociální poj. 15,0 16,0 16,1 16,2 16,3 16,2 15,4 3 

Zaměstnavatelé 10,5 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 9,7 3 

Zaměstnanci 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,1 13 

OSVČ a nezaměstnaní 0,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,3 2,6 4 
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3 Daňová soustava Itálie 

 

Itálie, resp. Repubblica Italiana, je pluralitní republika s dvoukomorovým 

parlamentem. Itálie, která se člení na 20 regionů, je zakládajícím členem Evropského 

společenství.
50

 Od 1. 1. 1999 se tato země stala členem EMU se všemi s tím spojenými 

důsledky a omezeními, pokud jde o suverenitu měnové politiky. V květnu 1998 byl 

stanoven pevný kurs 1.936,27 lir za 1 euro. Společná evropská měna byla v Itálii 

zavedena 1. 1. 2002.
51

 

Tab. 7: Obecné informace o zemi 

(Zdroj: Mzv, 2011a) 

Rozloha 301 230 km
2
 

Obyvatelstvo (zaokr.) 60 193 tis. (2009) 

Hlavní město Roma/Řím 

Jazyk Italština 

Měna Euro/EUR 

Výše HDP na osobu 31 563 USD (2010) 

3.1 Ekonomický vývoj 

Italský parlament v červenci 2008 schválil vládní návrh zjednodušené verze státního 

rozpočtu pro tříleté období 2009-2011. Hlavní novinkou oproti dosavadním 

rozpočtovým dokumentům předchozích italských vlád je tříleté (namísto ročního) 

rozpočtového období a vyšší míra rozhodovací autonomie jednotlivých resortů a 

regionů v rámci posílení fiskálního federalismu.
52

 

Tab. 8: Stručný ekonomický vývoj Itálie 

(Zdroj: OECD ilibrary, 2011c)  

Ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Růst HDP (%) 0 1,5 0,7 2 1,5 -1,3 -5,2 1,3 

Inflace (%) 2,7 2,2 2 2,1 1,8 3,3 0,8 1,5 

Nezaměst. (%) 0,5 8 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8 8,4 

                                                 
50

 Široký, 2007, s. 156. 
51

 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011b. 
52

 Tamtéž. 
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Balík restriktivních fiskálních opatření 

Senát schválil 7. září 2011 modifikovaný návrh fiskálního balíku přijatého vládou 

v srpnu. Schválení fiskálního balíku bylo oceněno zejména ze strany Evropské 

centrální banky (opatření byla podmínkou pomoci ECB ve formě nákupů italských 

vládních dluhopisů na sekundárním trhu), Evropské komise a Italské centrální banky. 

Je zřejmé, že italská vláda bude nucena intenzivně hledat strukturální stimuly růstu. 

Zamýšlené cíle pro nadcházející období (rok 2012) jsou tyto: 

- celková fiskální korekce: 54 mld. EUR, 

- hlavní dodatečné příjmy: 36 mld. EUR a 

- výdajové škrty: 18 mld. EUR.
53

 

Plánovaná opatření týkající se daňového sektoru jsou například zvýšení DPH 

o jeden procentní bod, omezení daňových úlev, solidární zdanění vysokých příjmů 

fyzických osob (nad 300 tis. EUR), dodatečné zdanění daňových úniků, paušální 

zdanění společností nevykazující aktivity, zdanění vysokých výnosů energetických 

firem („Robin Hood Tax“) a spousta dalších.
54

  

3.2 Daňová soustava  

Italská daňová soustava je založena na přímých důchodových daních, složitém 

systému sociálního pojištění a nepřímých daních. 

Rozdělení daní: 

I. Daně přímé: 

  daň z příjmu společností - IRES (33 %), 

  daň z příjmu fyzických osob - IRPEF (23 - 43 %), 

  daň z výnosu kapitálových operací (12,5 %) a 

  zdravotní daň (5,6 a 4,6 %). 

 

 

                                                 
53

 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011b. 
54

 Tamtéž. 
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II. Daně nepřímé: 

 daň z přidané hodnoty - IVA (4, 10, 21 %), 

 obecní daň z nemovitostí – ICI, 

 daň z registrace, 

 kolkovné, 

 regionální daň z výrobních činností – IRAP (4,25 %) a 

 silniční daně.
55

 

 

Poznámky k textu: 

Slovní zásoba: imposta - daň; aliquota, misura – sazba daně;  příjem – reddito; 

nařízení prezidenta republiky - DPR (decreto del presidente della repubblica); 

společnost – societá.
56

 

IRES - Imposta sul reddito delle societá (zavedena prostřednictvím d lgs. (decreto 

legislativo – vládní nařízení) č. 344/2003, při současném zrušení daně IRPEG). 

 

IRPEG – Imposta sul reddito delle persone giuridiche (la persona giuridica - právnická 

osoba). 

 

IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche (la persona fisica – fyzická osoba) 

La tassazione dei capital gain (daň z výnosu kapitálových operací). 

 

IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive (místní daň z obchodních/výrobních 

činností). 

 

IVA – Imposta sul valore aggiunto (daň z přidané hodnoty), zřízena a regulována 

zákonem „Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive 

modificazioni ed integrazioni“, tedy nařízení prezidenta republiky ze dne 26. října 

1972, č. 633 ve znění pozdějších úprav a doplňků. Název zákona je „Istituzione 

e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
57

 

 

Agenzia delle entrate – Italský daňový úřad, který je pod dohledem Ministerstva 

financí. Agentura má sídlo v Římě ve Via Cristoforo Colombo n. 426 C / D.
58

 

 

 

                                                 
55

 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011b. 
56

 Vlastní překlad. 
57

 Vlastní překlad. 
58

 Agenzia delle entrate, 2011. 
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3.3 Celkové trendy ve zdanění  

V roce 2009 byl celkový poměr podílu daní k HDP (údaj zahrnuje i příspěvky na 

sociální zabezpečení) na úrovni 43,1 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1997. Celkové 

daňové zatížení Itálie se řadí na čtvrtou nejvyšší pozici v EU, přičemž překračuje 

průměr EU-27 o 7,3 % a průměr eurozóny o 6,6 %.
59

 

Podíl nepřímých daní na celkových státních daňových příjmech (32,1 %) spadá 

hluboko pod průměrnou hodnotu EU-27 (37,7 %). Itálie dosti spoléhá na přímé daně 

(35,8 % versus 31,1 % EU-27); podíl příspěvků na sociální zabezpečení se blíží 

průměru. Podíl přímých daní nedávno vzrostl, a to zejména díky nárůstu osobní daně 

z příjmů a dalších přímých daní, a poklesu daně z přidané hodnoty a ostatních 

spotřebních daní. V roce 2009 byly příjmy z přímých daní značně pozvednuty díky 

specifickým faktorům (platby spojené se zavedením IAS, tj. International Accounting 

Standards), a to i navzdory poklesu objemu prostředků plynoucího z daní z příjmů 

společností, způsobeného recesí a krizí v roce 2008. Příjmy z daně z přidané hodnoty 

a spotřebních daní, na úrovni 5,7 % resp. 2,1 % HDP, představují druhou nejnižší a třetí 

nejnižší hodnotu v EU. Oproti tomu vysoký příjem z ostatních spotřebních daní lze 

přičíst Regionální dani z výrobních činností – IRAP.
60

 

Příjmy na úrovni místní samosprávy zaznamenávají nárůst na celkovém státním 

daňovém příjmu (se svými 14,1 % dosahují šesté pozice v EU, navzdory prudkému 

poklesu v roce 2009). Podíl příjmů na sociální zabezpečení je nadprůměrný (vzhledem 

k členským státům EU) a je zde patrný značný vzestupný vývoj.
61

 

Celkový podíl daňových příjmů vzhledem k HDP vrcholil v roce 1997, když se zemi 

podařilo sjednotit veřejné finance s očekávaným přijetím eura. Následně však tento 

podíl klesal, dokud nedosáhl v roce 2005 minima na úrovni 40,4 %. V následujících 

letech tento podíl opět vzrůstal, přičemž se dá říci, že osciluje kolem hodnoty 43 % 

HDP. Celkový podíl daňových příjmů na HDP setrval nad hranicí 43 % dokonce 

i v roce 2009, navzdory 5% propadu reálného HDP, neboť současně vzrůstaly příjmy 

z přímých daní a příspěvků na sociální zabezpečení.
62

 

                                                 
59

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
60

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
61

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
62

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2011. 
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Tab. 9: Struktura daňových příjmů (% HDP) 

(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Eurostat, 2011) 

*Pořadí v EU-27, „1“ značí nejvyšší hodnotu v EU-27. 

 

Itálie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pořadí*  

Struktura daňových příjmů v % HDP                 

Nepřímé daně 14,3 14,3 14,4 15,1 15,0 14,1 13,9 11 

DPH 5,9 5,9 6,0 6,3 6,2 6,0 5,7 26 

Spotřební daně 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 25 

Ost. daně ze zboží a služeb 2,5 2,9 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 2 

Ostatní daně obratové 3,5 3,3 3,5 3,6 3,7 3,3 3,0 4 

Přímé daně 14,7 13,9 13,4 14,4 15,1 15,3 15,4 6 

Daně z příjmů fyz. osob 10,6 10,5 10,5 11,0 11,4 11,8 11,7 5 

Daně z příjmů práv. osob 2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3,0 2,4 15 

Ostatní 1,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,3 4 

Příspěvky na sociální poj. 12,3 12,3 12,5 12,5 13,0 13,5 13,8 7 

Zaměstnavatelé 8,7 8,6 8,8 8,7 9,0 9,2 9,5 5 

Zaměstnanci 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 19 

OSVČ a nezaměstnaní 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 9 
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4 Daně z příjmů fyzických osob 

 

Osobní důchodové daně jsou u nás označovány jako daně z příjmů fyzických osob 

(zkráceně DPFO). Totéž platí i pro Itálii, kde se Imposta sul reddito delle persone 

fisiche (zkráceně IRPEF) rovněž přeloží jako daň z příjmů fyzických osob.  

 

4.1 Poplatníci daně 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob dělíme na rezidenty a nerezidenty. V České 

republice jsou rezidenty fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdržují. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České 

republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, 

a to souvisle nebo v několika obdobích. Daňoví rezidenti mají daňovou povinnost, která 

se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

Fyzické osoby, které nejsou rezidenty, jsou daňovými nerezidenty. Vyznačují se tím, 

že mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na našem 

území. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia 

nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů 

na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle 

zdržují.
63

 

Italská legislativa také rozlišuje daňové rezidenty a nerezidenty. Za daňové 

rezidenty jsou považovány osoby, které jsou po většinu zdaňovacího období zapsány 

v registru obyvatelstva nebo mají trvalé bydliště na území státu. Za daňové rezidenty se 

považují také italští občané, kteří jsou vymazáni z registru obyvatelstva, nebo imigranti 

ze států a teritorií s preferenčním daňovým režimem v případě, že se neprokáže opak. 

Obdobně jako v České republice, také italským rezidentům se zdaňují příjmy z Itálie 

i zahraničí a nerezidentům pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území Itálie.
64

 

                                                 
63

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 2. 
64

 Vlastní překlad D.P.R. 917/1986, § 2 a § 3. 
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4.2 Legislativní rámec 

Hlavním právním předpisem regulujícím v ČR daně z příjmů je zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Stávající pojetí zdaňování příjmů fyzických 

a právnických osob na základě zákona o daních z příjmů bylo vypracováno v letech 

1991 a 1992. V roce 1993 došlo k zavedení nové daňové soustavy, která mimo jiné 

zásadním způsobem změnila rozdělovací a přerozdělovací procesy s tím, jak 

postupovala transformace ekonomiky v České republice. Posíleny byly základní 

principy nezbytné pro fungování tržní ekonomiky, a to princip daňové neutrality 

a daňové univerzality.
65

 

Všechny příjmy jsou rozděleny do několika odděleně posuzovaných částí, tj. pěti 

dílčích základů daně.
66

 

V podmínkách České republiky rozlišujeme tyto dílčí základy daně:  

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6),  

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8),  

 příjmy z pronájmu (§ 9) a  

 ostatní příjmy (§ 10).
67

 

 

Daně z příjmů fyzických osob v Itálii jsou regulovány zákonem Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Lze přeložit jako: „Jednotné 

znění zákona o daních z příjmů, nařízení prezidenta republiky ze dne 22 prosince 1986, 

č. 917.“
68

 Celkový základ daně (reddito complessivo) vznikne součtem jednotlivých 

příjmů plynoucích z následujících kategorií (dílčí základy daně): 

 příjmy z nemovitostí (redditi fondiari) (§ 25 – § 43), 

 příjmy z kapitálového majetku (redditi di capitale) (§ 44 – § 48), 

 příjmy ze závislé činnosti (redditi di lavoro dipendente) (§ 49 – § 52), 

 příjmy ze samost. výdělečné činnosti (redditi di lavoro autonomo) (§ 53 - § 54), 

                                                 
65

 MFČR, 2008c. 
66

 Kubátová, 2003, s. 167. 
67

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 3. 
68

 Vlastní překlad. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457735
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457897
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457988
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1458009
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_fondiari
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_capitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_lavoro_dipendente
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_lavoro_autonomo
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 příjmy z podnikání (redditi di impresa) (§ 55 - § 66) a 

 ostatní příjmy (redditi diversi) (§ 67 – § 71).
69

 

4.3 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob v České republice jsou příjmy ze závislé 

činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Předmětem daně 

nejsou příjmy z dědictví a přijaté úvěry a půjčky, mezi osvobozené příjmy patří 

především sociální příjmy a transfery, náhrady škody a pojistná plnění.
70

 

V Itálii je za zdanitelný příjem pokládán příjem z nemovitostí, investiční příjem, 

příjmy ze zaměstnání a z funkčních požitků, z výkonu profese a umělecké činnosti (dále 

je používán překlad D.P.R. 917/1986, § 53-54 Redditi di lavoro autonomo – příjmy ze 

samostatné výdělečné činnosti), příjmy z podnikání a ostatní příjmy. Mezi osvobozené 

příjmy patří příspěvky nebo pojistné související se zaměstnáním, určité naturální příjmy 

související se zaměstnáním a některé kapitálové zisky z nemovitostí.
71

  

Oba systémy mají společné zaměření na úlevy v sociální oblasti. Rozdíl je v tom, že 

v Itálii se oproti Česku zdaňuje starobní penze. V České republice se důchody nezdaňují 

do částky 288 000 Kč ročně (tedy 24 000 Kč měsíčně).
72

 Pro rok 2012 bylo navrhováno 

zdanění starobní penze sazbou 15 %.
73

 Tento návrh ovšem nebyl schválen a v roce 2012 

se zdaňují i nadále pouze penze důchodců, u kterých součet příjmů ze zaměstnání, 

podnikání či pronájmu nemovitostí přesáhne hranici 840 000 Kč ročně.
74

  

4.3.1 Dílčí základ daně 

Základem daně z příjmů ze zaměstnání je v České republice tzv. superhrubá mzda 

(hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel). Příjmy 

z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a ostatní příjmy jsou obvykle 

zdaněny prostřednictvím podání daňového přiznání, ve kterém je dosažený příjem 

deklarován. V tuzemsku je povoleno uplatnit daňově uznatelné výdaje u příjmů dle § 7 

                                                 
69

 Vlastní překlad D.P.R. 917/1986, § 6. 
70

 Široký, 2007, s. 131. 
71

 Široký, 2007, s. 158. 
72

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 4. 
73

 Sněmovní tisk č. 158, 2011. 
74

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 4. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_diversi
http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_lavoro_autonomo
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(zákona č. 586/1992 Sb.) prostřednictvím tzv. paušálních výdajů. Paušální výdaje platné 

pro rok 2011 jsou ve výši 80 % pro příjmy ze zemědělství (konkrétně zemědělské 

výroby, lesního a vodního hospodářství) a živností řemeslných, 60 % pro příjmy ze 

živnosti s výjimkou živností řemeslných a 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle 

zvláštních předpisů a v dalších zákonem stanovených případech.
75

 

V Itálii nenalezneme nic podobného jako superhrubá mzda u příjmů ze závislé 

činnosti – sociální pojištění placené zaměstnavatelem se nepřipočítává k těmto příjmům. 

Rozdílné je i pojetí příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Ty tvoří zvláštní kategorii 

příjmů oproti příjmům z podnikání. Uplatňuje se pro ně zdanění sazbou ve výši 20 % 

(pro nerezidenty 30 %).
76

 V České republice tomu tak není. Příjmy ze samostatné 

výdělečné činnosti nalezneme společně s příjmy z podnikání v § 7 zákona 

č. 586/1992 Sb. Další odlišností italské daňové soustavy je, že nelze uplatnit daňově 

uznatelné výdaje u příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti pomocí procenta 

z příjmů jako je tomu v České republice.  

Velký rozdíl nalezneme v klasifikaci příjmů z nemovitostí. V Itálii do této kategorie 

příjmů řádí i příjmy z vlastnictví hlavního obydlí a přístaveb – rendita catastale. 

Hlavním obydlím je obvykle nazýván dům nebo byt, kde dotyčná osoba bydlí. Výnos 

z hlavního obydlí lze zjistit z katastru nemovitostí a tento výnos se dále zhodnocuje 

5 %. Jestliže se tato nemovitost pronajímá, je nutné porovnat příjem z pronájmu 

s příjmem z vlastnictví nemovitosti a do základu daně zahrnout pouze vyšší z těchto 

výnosů. V případě, že příjmy z pronájmu jsou vyšší než zhodnocený stálý výnos, částka 

příjmu z pronájmu se dále sníží o 15 %. Tato částka pak vstupuje do základu daně.
77

 

4.3.2 Osvobození 

Od placení daně jsou v Itálii osvobozeni poplatníci, jejichž celkový příjem je tvořen: 

- penzí do výše 7 500 EUR (jestliže je pobírána v průběhu celého roku), 

- příjmem z pronájmu pozemku v částce ne vyšší než  185,92 EUR, 

- příjmem z pronájmu nemovitosti užívané jako hlavní obydlí včetně přístaveb, 

                                                 
75

 Vlastní překlad z Eurostat, 2011. 
76

 Agenzia delle entrate, 2011. 
77

 Tamtéž. 
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- nájemným, příjmy ze zemědělství a příjmy z nemovitostí v celkové hodnotě 

nepřesahující částku 500 EUR.
78

 

 

V České republice se osobození týká více než 50 druhů příjmů, mezi než patří: 

- sociální příjmy (dávky státní sociální podpory, z nemocenského a veřejného 

zdravotního pojištění a transfery (penze)), 

- náhrady škody a pojistná plnění (ne v přímém vztahu k podnikání), 

- některé příjmy z prodeje majetku (opět se nesmí jednat o obchodní majetek 

a navíc zjišťujeme, zda příjem vyhovuje tzv. časovému testu).
79

 

 

4.4 Určení daňové povinnosti 

Základ daně je České republice i v Itálii tvořen součtem jednotlivých dílčích základů 

daně. Následný výpočet osobní důchodové daně se provádí podle obdobného algoritmu, 

odlišnosti však nalezneme v daňových odpočtech, slevách na dani a daňové sazbě. 

Výpočet osobní důchodové daně v České republice 

Nejprve je nutné vypočítat základ daně dle následujícího postupu: 

Tab. 10: Základ daně z příjmů fyzických osob 

(Zdroj: Vančurová, Láchová, 2010, s. 142) 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 

= dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nebo 

záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 

Příjmy z pronájmu 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně příjmů z pronájmu (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 

Příjmy z kapitálového majetku 

= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku 
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 Agenzia delle entrate, 2011. 
79

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 139. 
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Ostatní příjmy 

- výdaje na dosažení příjmů (podle druhů příjmů do výše daného druhu příjmů) 

= dílčí základ daně ostatní příjmy 

Oproti příjmům dle § 6 nelze uplatnit případné ztráty vzniklé v rámci příjmů dle § 7 

a/nebo § 9.  

 

Daňová povinnost v ČR se poté určí na základě níže uvedeného postupu
80

: 

Základ daně 

- nestandardní odpočty
81

 

= základ daně po snížení (zaokrouhlený na stovky korun dolů) 

x sazba daně 

= základní částka daně 

- standardní slevy 

= daň po slevách 

 

Výpočet osobní důchodové daně v Itálii 

Abychom určili zdanitelný základ daně, je nutné nejprve odečíst ze součtu všech 

příjmů fyzické osoby (dle § 25 – § 71 D.P.R. 917/1986) daňové odpočty (dle § 10 

v D.P.R. 917/1986, oneri deducibili) a stálý výnos z hlavního obydlí a přístaveb 

(rendita catastale). Poté, jakmile je určen celkový zdanitelný příjem, vypočítáme 

hrubou daň (brutto), od které dále odečteme slevy na dani. Po odečtení slev na dani 

získáme skutečnou výši daně (netto), určíme tedy daňovou povinnost konkrétní fyzické 

osoby.
82

 

 

                                                 
80

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 157. 
81

 Úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, 

pojistné na soukromé životní pojištění a další (viz s. 39). 
82

 Agenzia delle entrate, 2011. 
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Schéma výpočtu daňové povinnosti
83

: 

Celkový netto příjem 

- daňové odpočty a stálý výnos z hlavního obydlí a přístaveb 

= celkový zdanitelný příjem 

x sazba daně 

= daň (brutto) 

slevy na dani 

= daň (netto) 

Daňová přirážka 

Základ daně pro výpočet regionální a lokální přirážky
84

 je stejný jako základ daně 

pro výpočet IRPEF. Tato přirážka se neuplatňuje, jestliže v tom samém zdaňovacím 

období fyzické osobě nevznikla povinnost platit IRPEF (i v případě, že tento stav vznikl 

v důsledku odečtení slev na dani).
85

 

 

4.4.1 Odpočty ze základu daně 

V České republice mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob stejně jako v Itálii 

nárok na dva základní typy daňových úlev – odpočty a slevy na dani. 

 

Odpočty ze základu daně v České republice 

Až do roku 2005 se v České republice používaly standardní i nestandardní odpočty. 

Od roku 2006 byly standardní odpočty nahrazeny slevami na dani, a proto se nyní 

využívají jen nestandardní odpočty. Mezi ty nejdůležitější patří úroky z úvěrů na bytové 

potřeby, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na 

soukromé životní pojištění, zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace,
86

 

                                                 
83

 Agenzia delle entrate, 2011. 
84

 Regionální přirážka v rozmezí od 0,9 % do 1,7 % je určena regionem, přirážka lokální pohybující se od 

0 % do 0,8 % náleží do kompetence obce. 
85

 Tamtéž. 
86

 Limit dle zákona č. 586/1992 Sb. pro rok 2012 je 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti 

a současně ne více než 3 000 Kč. 
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úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
87

, daňová ztráta a odpočet 

výdajů na projekty výzkumu a vývoje.
88

 

Již zmíněné dary na veřejně prospěšné účely je možné odečíst, dosáhne-li jejich 

úhrnná hodnota 1 000 Kč (nebo 2 % základu daně, jestliže tato 2 % jsou méně než 

1 000 Kč). Maximální mez je relativní a to nanejvýše 10 % základu daně. 

Bezpříspěvkové dárcovství krve je považováno za dar na zdravotnické účely a je 

oceněno částkou 2 000 Kč.
89

 

V ČR si poplatníci také mohou snížit základ daně o příspěvky na penzijní připojištění 

a životní pojištění. Jako odpočet u penzijního pojištění lze uplatnit zaplacené příspěvky 

převyšující 6 000 Kč, a to v částce maximálně 12 000 Kč za zdaňovací období. Co se 

týče zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění, musí se jednat o výplatu 

pojistného, kterou poplatník obdrží (jednorázově či v pravidelných dávkách) ne dříve 

než v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let a rovněž ne dříve, než po 

60 měsících od uzavření smlouvy s pojišťovnou.
90

 

 

Odpočty ze základu daně v Itálii 

Mezi odpočty se v Itálii řadí náklady vynaložené na dosažení příjmu, dále příspěvky 

na zákonné i dobrovolně placené penzijní připojištění, příspěvky do penzijních fondů, 

některé výdaje na zdravotní péči a asistenční služby pro postižené osoby, hodnota darů 

splňujících zákonné podmínky a další.
91

 

Příspěvky na povinné sociální zabezpečení jsou v Itálii plně odečitatelné od základu 

daně (činí přibližně 10 % celkové hrubé mzdy v závislosti na typu a velikosti podniku 

a postavení zaměstnance). Od roku 2001 totéž platí i pro příspěvky placené dobrovolně 

na penzijní připojištění (v rámci konkrétního penzijního programu, do kterého daný 

poplatník patří).
92

 V České republice si poplatníci příspěvky na zákonné sociální 

zabezpečení odečíst nemohou (vzhledem k používání superhrubé mzdy).  

                                                 
87

 Limit dle zákona č. 586/1992 Sb. pro rok 2012 je 10 000 Kč. 
88

 Vančurová, Láchová, 2010. 
89

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 15. 
90

 Vančurová, Láchová, 2010. 
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 Agenzia delle entrate, 2011. 
92

 Tamtéž. 
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Příspěvky placené italskými poplatníky do hromadných penzijních fondů a na 

soukromé pojištění (životní pojištění) snižují základ daně v maximální častce 

5 164,57 EUR. Tento limit neplatí pro daňové subjekty registrované v penzijních 

programech, pro které byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášen stav fiskální 

nouze a schválen plán obnovy.
93

 

Dle italského zákona je přípustné ze základu daně odečíst také příspěvky placené na 

pracovníka/pracovnici v domácnosti a příspěvky na asistenční péči. Pro tento druh 

odpočtu je stanoven limit 1 549,37 EUR. Fyzické osoby s příjmy dle § 53 – 66 D.P.R. 

917/1986 si mohou odečíst od základu daně dary poskytnuté neziskovým a nevládním 

organizacím za určitých zákonem stanovených podmínek. Maximální částka, kterou lze 

takto uplatnit, je 10 % ze základu daně nebo do výše absolutní částky 70 000 EUR. 

Rovněž lze odečíst dary věnované církevním institucím při splnění zákonem 

stanovených podmínek až do celkové výše 1 032,91 EUR. Základ daně lze v Itálii snížit 

také o dary poskytnuté univerzitám, veřejným vysokým školám a výzkumným centrům 

dle zákonem stanovených podmínek.
94

  

Zajímavostí italského prostředí je, že od základu daně lze odečíst periodické platby 

vyplácené bývalým manželkám/manželům (po zákonné a pravomocné separaci, 

rozpadu či anulování manželství). Podobně lze od daňového základu odečíst i 50 % 

výdajů vynaložených adoptivními rodiči na vyřízení adopce. Tyto výdaje ovšem musí 

být bezvýhradně zdokumentovány příslušným orgánem zodopovědným za průběh 

adopce. Platby výživného na děti se mezi daňové odpočty nezahrnují.
95

 

Jako daňový odpočet lze v Itálii dále uplatnit výdaje na služby praktického lékaře, 

platby za léky a výdaje na asistenční služby pro postižené osoby.  
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 Agenzia delle entrate, 2011. 
94

 Tamtéž. 
95

 Tamtéž. 
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4.4.2 Sazba osobní důchodové daně 

Až do roku 2007 Česká republika uplatňovala progresivní sazbu u daní z příjmů 

fyzických osob se čtyřmi daňovými pásmy, kde nejvyšší sazba dosahovala hodnoty 

32 %. Jednotná 15% sazba byla zavedena roku 2008.
96

  

Itálie používá progesivní sazbu daně. Sazba daně z příjmů fyzických osob se 

pohybuje v rozmezí 23 až 43 %, nejvyšší sazba se týká příjmů nad 75 000 EUR. Sazby 

mohou být navíc zvýšeny o regionální přirážku v rozmezí od 0,9 % do 1,7 % 

v závislosti na regionu a o přirážku lokální pohybující se od 0 % do 0,8 %. Stanovení 

lokální přirážky náleží do kompetence obce.
97

 

Tab. 11: Daň z příjmu fyzických osob IRPEF dle výše daňového základu 

(Zdroj: Agenzia delle entrate, 2011) 

Daňový základ (v €) Sazba IRPEF (v €) 

0–15 000 23% 23 % z příjmu 

15 001–28 000 27% 3 450 + 27 % z částky přesahují 15 000 

28 001–55 000 38% 6 960 + 38 % z částky přesahující 28 000 

55 001–75 000 41% 17 220 + 41 % z částky přesahující 55 000 

75 001 a více 43% 25 420 + 43 % z částky přesahující 75 000 

 

 

4.4.3 Slevy na dani v České republice 

Od roku 2006 byly v tuzemsku standardní odpočty nahrazeny standardními slevami 

na dani. Kromě toho se používají slevy na dani pro zaměstnance se zdravotním 

postižením.
98

 

Tab. 12: přehled slev na dani v ČR v roce 2011 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb.) 

Druh slevy rok 2012 (v CZK) rok 2011 (v CZK) 

základní - na poplatníka 24 840 23 640  

na invaliditu poplatníka 

 

 

na invaliditu I. a II. stupně 2 520 2 520 

na invaliditu III. stupně 5 040 5 040 

držitel průkazu ZTP/P 16 140 16 140 
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 Vlastní překlad z Eurostat, 2011. 
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 Vlastní překlad z Eurostat, 2011. 
98

 Podrobněji na s. 42. 
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Druh slevy rok 2012 rok 2011 

student 4 020 4 020 

slevy na vyživovanou osobu 

 

 

na manžela/manželku 24 840 24 840 

na dítě
99

 13 404 11 604 
 

Nejsou-li podmínky pro uplatnění slevy (kromě slevy na poplatníka, ta se odečte 

vždy v plné výši) splněny po celé zdaňovací období, pak se započítá 1/12 slevy za 

každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění.
100

 

Výše slevy na invaliditu se liší podle stupně postižení. Mezi tyto slevy lze zahrnout 

i slevu pro držitele průkazu „zvlášť tělesně postižený s průvodcem“ (ZTP/P), tu je 

možné se slevou na invaliditu sčítat.
101

 

Slevu pro studenty uplatňuje poplatník, který se sám 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 až do dovršení 

28 let.
102

 

Za vyživovanou osobu považujeme člena domácnosti, a to buď dítě, vůči kterému 

má poplatník (poplatníci) zákonem danou vyživovací povinnost (bez ohledu na vlastní 

příjem dítěte), anebo manžel/manželka, pokud nemá vlastní příjem přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč. Do vlastního příjmu manžela/manželky se zahrnují nejen 

příjmy zdanitelné, ale i osvobozené příjmy včetně celé řady sociálních dávek (starobní 

a invalidní důchod, mateřská, nemocenská atd.), které jsou odvozeny od předchozího 

příjmu. Nezahrnují se pouze adresné sociální dávky jako například dávky státní sociální 

podpory nebo studijní stipendium. Sleva na manžela/manželku se zvyšuje na 

dvojnásobek, pokud je tato osoba držitelem průkazu ZTP/P.
103

 

Slevu na dítě může využít jeden z poplatníků, se kterými dítě (vlastní, osvojené) žije 

v domácnosti. Za dítě je považováno každé nezletilé dítě a dále „… dítě do 26 let, které 

se soustavně připravuje na budoucí povolání, tj. studuje, anebo nemůže studovat nebo 
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 Pokud sleva na dani přesahuje rámec daňové povinnosti, jedná se o tzv. daňový bonus (viz s. 43). 
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vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.“
104

 

Sleva se zdvojnásobí, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Jestliže sleva na dani 

přesahuje rámec daňové povinnosti, jedná se o tzv. daňový bonus (tj. právo požádat stát, 

aby poplatníkovi zbytek doplatil).
105

 Poplatník může bonus uplatnit, pokud dosahuje 

alespoň částky 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.
106

 

Dalším typem slev v tuzemsku jsou slevy na zaměstnance se zdravotním 

postižením. V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 můžeme 

snížit vypočítanou daň o 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 

a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu 

těchto zaměstnanců desetinné číslo.
107

 Jedná-li se o zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením, můžeme snížit vypočítanou daň o 60 000 Kč za takového zaměstnance 

a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu 

těchto zaměstnanců desetinné číslo.
108

 

 

4.4.4 Slevy na dani v Itálii 

Současný systém slev na dani byl v Itálii zaveden v roce 2007. Je poměrně 

komplikovaný a značně zesiluje progresivitu daně z příjmu, vzhledem k tomu, že nárok 

na slevy na dani u poplatníka s velmi vysokými příjmy je redukován až na nulovou 

částku. 

Slevy na dani jsou odvislé od typu příjmu fyzické osoby (příjem ze zaměstnání, 

z podnikání atd.). Slevy na vyživovaného člena rodiny, jedná-li se o slevy, které se 

snižují, když se příjem zvyšuje, nelze uplatňovat u příjmů, které se vyšplhají nad určitou 

hodnotu. Počítáme-li výši daně fyzické osoby, vycházíme nikoli z jednotlivých typů 

příjmů, nýbrž z jejich součtu. V případě více typů příjmů nesmí být hodnota slev 

akumulována; poplatník si vybere tu nejvýhodnější. Lidé pobírající například penzi 

zároveň s příjmy z podnikání mohou redukovat hrubou daň pouze jednou ze dvou 
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 Cit. z Vančurová, Láchová, 2010, s. 168. 
105

 Vančurová, Láchová, 2010, s. 168. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., § 35c. 
107

 Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení 

pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby, a celkového ročního fondu pracovní doby 

připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 
108

 Zákon č. 586/1992 Sb., § 35. 
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různých slev.
109

 Následující výčet slev je pouze demonstrativní, nikoli taxativní 

vzhledem k nutnému omezení šíře zaměření a počtu stran bakalářské práce. 

Slevy na dani dle druhu příjmu 

Sleva na dani u zaměstnaneckého příjmu se odvíjí od doby trvání zaměstnání 

v průběhu roku. Podmínkou však je, že její částka nesmí klesnout pod 690 EUR. 

Mezivýpočet v hranatých závorkách zaokrouhlíme dolů na čtyři desetinná místa.  

Tab. 13: Sleva nad dani u zaměstnaneckého příjmu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Sleva na dani v € 

do 8 000 1 840 

8 001 – 15 000 1 338 +  [502 x (15 000 – celkový příjem)/7 000] 

15 001 – 55 000 1 388 x [(55 000 – celkový příjem)/40 000] 

 

Jestliže se příjem pohybuje mezi 23 000 a 28 000 EUR, sleva na dani vzrůstá 

schodkovitě na každý tisíc eur příjmu o 10 EUR vyjma posledního řádku tabulky, kde 

klesne o 15 EUR. 

Tab. 14: Sleva nad dani u zaměstnaneckého příjmu  (23 až 28 tis. EUR) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Navýšení slevy na dani v € 

více než 23 000 do 24 000 10 

více než 24 000 do 25 000 20 

více než 25 000 do 26 000 30 

více než 26 000 do 27 000 40 

více než 27 000 do 28 000 25 

Slevy na dani u příjmů ke zdanění osob v penzi a z výživného pro bývalou 

manželku či bývalého manžele 

Rozlišuje se na důchodce mladší 75 let a starší. Osoby v penzi, které jsou mladší 

75 let, mají nižší úlevy než ty, které tento věk překračují. Výživné placené na bývalou 

manželku či manžele je odečitatelné od příjmu ve stejných částkách jako je tomu u osob 

v penzi do 75 let. 

                                                 
109

 Agenzia delle entrate, 2011. 



45 

 

Tab. 15: Sleva na dani u penzistů do 75 let a výživné  na bývalou manželku/manžela 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Sleva na dani v € 

do 7 500 1 725 

více než 7 500 až 15 000 1 255 + [470 x (15 000 – celkový příjem)/7 500]  

více než 15 000 až 55 000 1 255 x [(55 000 – celkový příjem)/40 000]  

 

A dále penzisté nad 75 let. Zde se výpočet liší. 

Tab. 16: Sleva na dani u penzistů nad 75 let 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Sleva na dani v € 

do 7 500 1 783 

více než 7 500 až 15 000 1 297+ [486 x (15 000 – celkový příjem)/7 250] 

více než 15 000 až 55 000 1 297 x [(55 000 - celkový příjem)/40 000] 

 

Slevy na dani u ostatních příjmů 

Nepřesáhne-li příjem 4 800 EUR, úleva je 1 104 EUR. Při částce od 4 800 EUR do 

55 000 EUR se úleva vypočítá následovně: (55 000 – celkový příjem)/50 200. Příjmy 

oprávněné k této slevě jsou
110

: 

Určité příjmy zaměstnanců (především ty upravené § 59 D.P.R. 917/1986), vyjma 

těch, které plynou od bývalých manželů/manželek. Dále příjmy ze samostatné 

výdělečné činnosti (§ 66 D.P.R. 917/1986), příjmy z malých firem (§ 66 D.P.R. 

917/1986) a příjmy vznikající v souvislosti s podnikatelskou a samostatnou výdělečnou 

činností, která není provozována soustavně (§ 67 D.P.R. 917/1986, odstavec 1, písmena 

i a l). 

Slevy na dani na vyživované rodinné příslušníky 

Vyživovaní členové rodiny jsou zákonný manžel/manželka, děti (včetně osvojených, 

adoptovaných či v pěstounské péči), ostatní členové rodiny žijící s poplatníkem ve 

společné domácnosti jako rodiče, sourozenci, vnoučata, separovaný manžel/manželka, 

nevlastní potomci, tchán a tchýně a další. Příjem vyživovaného člena rodiny nesmí 
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překročit 2 840,51 EUR. Sleva na IRPEF klesá s rostoucím příjmem až do částky 

95 000 EUR – od této hodnoty nelze uplatnit slevu na dítě, a částky 80 000 EUR – již 

nelze dále uplatňovat slevu na manžele/manželku a ostatní členy rodiny. Ve snaze 

podpořit široké rodiny, souběžně s výše uvedenými slevami, je možné uplatnit slevu ve 

výši  1 200 EUR, která je uplatněna v celé částce nezávisle na výši příjmu, jestliže má 

poplatník více než čtyři děti.
111

 

Slevy lze uplatnit pouze pro měsíce, kdy byly splněny zákonem stanovené 

podmínky. Počet dní není podstatný. Slevy na vyživovaného manžela/manželku či dítě 

lze uplatnit i v případě, že s poplatníkem nežijí nebo nežijí v Itálii.
112

  

Sleva na dítě byla zavedena ve výši 800 EUR (900 EUR na děti mladší 3 let). Tato 

částka se zvyšuje o 220 EUR, je-li dítě postižené. Jestliže má poplatník na starost 

výživu více než tří dětí, získává navíc 200 EUR na každé. Tyto částky jsou však pouze 

teoretickými hodnotami. Abychom určili skutečnou slevu na dani, použijeme vzorec
113

:  

 

Teoretická sleva x [(95 000 – celkový příjem) /95 000] 

 

Pokud má poplatník více dětí, částka 95 000 EUR se zvýší o 15 000 EUR na každé 

další dítě. V praxi to tedy znamená, že při dvou dětech je základ 110 000 EUR, při třech 

125 000 EUR, atd. Sleva se v celé částce uplatňuje u rodiče s vyšším příjmem, nikoliv 

50 % každému z rodičů. Tato možnost přichází v úvahu v případě, že se jedná o 

rozvedené manžele.
114

 

Sleva na manžela/manželku představuje jakožto teoretická částka 800 EUR. Mění 

se v závislosti na příjmu. Jedniný případ, kdy se jedná o absolutní částku (konkrétně 

690 EUR), je v případě, že příjem se pohybuje od 15 001 do 40 000 EUR. Při příjmu 

80 000 EUR je sleva na dani nulová.
115
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Tab. 17: Sleva na dani na vyživovaného manžela/manželku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Sleva na dani v € 

do 15 000 800 – [110 x (celkový příjem/15 000)] 

15 001 až 40 000 690 

40 001 až 80 000  690 x [(80 000 – celkový příjem) / 40 000] 

Tato fixně stanovené částka (690 EUR) se schodkovitě zvyšuje, jestliže celkový 

příjem je vyšší než 29 000 EUR a nižší než 35 200 EUR.
116

 

Tab. 18: Navýšení slev na dani na vyživovaného manžela/manželku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Agenzia delle entrate, 2011) 

Cekový příjem v € Navýšení slevy na dani v € 

více než 29 000 do 29 200 10 

více než 29 200 do 34 700 20 

více než 34 700 do 35 000 30 

více než 35 000 do 35 100 40 

více než 35 100 do 35 200 25 

Jedná-li se o výživu dalších rodinných příslušníků, postupuje se při výpočtu slevy na 

dani následovně: 750 x [(80 000 – celkový příjem)/80 000].
117

 

 

Druhou významnou kategorií jsou slevy na dani ve výši 19 %. Poplatník si může od 

výše daně odečíst platby za lékařské výdaje jakéhokoli typu, a to 19 % těchto výdajů po 

odečtení částky 129,11 EUR. Dále lze tímto způsobem uplatnit 19 % zaplacených úroků 

z hypotečního úvěru. Smlouva na tento úvěr sjednaná v roce 1993 nebo později se musí 

týkat koupě hlavního obydlí a maximální částka, ze které se vygeneruje sleva, je 

4 000 EUR. Stejně jako v České republice, i v Itálii najdeme slevu na dani pro postižené 

osoby. V Itálii se ovšem jedná o uplatnění výdajů na koupi invalidního vozíku, a to 

19 % z pořizovací ceny. 
118

 

V rámci 19% slevy na dani lze také uplatnit dobrovolné platby neziskovým 

organizacím (alternativně se uplatní jako daňový odpočet), organizacím pro sociální 

rozvoj (jen pro ty registrované podle seznamů zákona č. 383/2000, a to v max. částce 
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117
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118
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19 % z 2 065,83 EUR), politickým stranám, kulturním, sportovním a dalším asociacím 

určeným zákonem.
119

 

Mezi další takto uplatnitelné slevy patří poplatky za jesle a mateřskou školku pro děti 

od 3 měsíců do 3 let v maximální částce 120,08 EUR a také poplatky za středoškolské 

a vysokoškolské studium (částka odpovídající poplatkům běžným na italských státních 

školách).
120

 

Docela zajímavé je, že v rámci slev na dani mohou Italové uplatnit i veterinární 

výdaje na zvířata chovaná pro sport a na domácí mazlíčky (psy, kočky, ptáky v klecích 

a závodní koně). Tyto poplatky musí převyšovat 129,11 EUR za zdaňovací období 

a nejvýše lze uplatnit 19 % z částky 258,23 EUR, tedy 49,06 EUR (po odečtení limitu 

129,11 EUR z max. kalkulovatelné částky 387,34 EUR).
121

 

Do 31. 12. 2013, bude možné uplatňovat slevu ve výši 36 % z výdajů na rekonstrukci 

nemovitostí (do výše 19 % ze 48 000 EUR výdajů; rozděleno do deseti let).
122
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5 Výsledky provedené komparace 

 

V této části bakalářské práce budou nastíněny nejpodstatnější rozdíly i společné 

prvky ve zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Itálii včetně 

srovnávacích tabulek.  

5.1 Dílčí základ daně 

Následující tabulka uvádí kategorie příjmů vstupujících do základu daně v obou 

zvolených zemích: 

 

Tab. 19: Dílčí základy daně v ČR a v Itálii 

(vlastní zpracování) 

Česká republika Itálie 

příjmy ze závislé činnosti a funkční 

požitky 

příjmy ze závislé činnosti (včetně příjmů 

z  funkčních požitků) 

příjmy z podnikání a samostané výdělečné 

činnosti 

příjmy z podnikání 

příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

příjmy z kapitálového majetku příjmy z kapitálového majetku 

příjmy z pronájmu příjmy z nemovitostí 

ostatní příjmy ostatní příjmy 

 

Daňovým základem pro  příjmy ze zaměstnání je v České republice tzv. superhrubá 

mzda
123

. V Itálii nic podobného jako superhrubá mzda nenalezneme – sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem se nepřipočítává k příjmům ze závislé činnosti. Dalším 

rozdílem české legislativy oproti italské je možnost uplatnění daňově uznatelných 

výdajů u příjmů dle § 7 (zákona č. 586/1992 Sb.) prostřednictvím tzv. paušálních 

výdajů.
124

 Rozdílné je i pojetí příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Ty tvoří v Itálii 

zvláštní kategorii příjmů oproti příjmům z podnikání (v ČR tvoří příjmy z podnikání 

a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti společně dílčí základ daně dle § 7 zákona 

č. 586/1992 Sb.). Uplatňuje se pro ně zdanění sazbou ve výši 20 % (pro nerezidenty 

30 %). 

                                                 
123

 Viz teoretická část práce s. 34 a násl. 
124

 Bližší informace opět v teoretické části s. 35. 
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Velké odlišnosti nalezneme v klasifikaci příjmů z nemovitostí. V Itálii do této 

kategorie příjmů řádí i příjmy z vlastnictví hlavního obydlí a přístaveb – rendita 

catastale. 

Vlastní algoritmus pro výpočet daňové povinnosti je v ČR a Itálii obdobný. Rozdíly 

nalezneme při srovnávání odpočtů, slev na dani a daňových sazeb v obou státech. 

5.2 Odpočty ze základu daně 

Některé odpočty nezdanitelných položek základu daně jsou v Itálii podobné jako 

v tuzemsku (poskytnuté dary, příspěvky na penzijní připojištění a příspěvky na životní 

pojištění), jiné bychom v naší legislativě těžko hledali (výdaje na zdravotní péči 

a některé léky
125

, úroky na úhradu půjček na univerzitní studium
126

). V následující 

tabulce jsou uvedeny některé významné daňové odpočty v obou zemích.
127

 

 Tab. 20: Odpočty ze základu daně 

(vlastní zpracování) 

Česká republika Itálie 

dary na veřejně prospěšné účely v minimální 

výši 1 000 Kč 

(nebo 2 % základu daně, jestliže tato 2 % jsou 

méně než 1 000 Kč; maximální mez je relativní 

a to nanejvýše 10 % základu daně) 

dary poskytnuté neziskovým 

a nevládním organizacím 

(maximálně lze uplatnit 10 % ze 

základu daně nebo do výše 

absolutní částky 70 000 EUR)  

příspěvky na penzijní připojištění a životní 

pojištění (u penzijního pojištění lze uplatnit 

zaplacené příspěvky převyšující 6 000 Kč, a to 

v částce maximálně 12 000 Kč za zdaňovací 

období) 

příspěvky do hromadných 

penzijních fondů a na soukromé 

životní pojištění (snižují základ 

daně v maximální častce 

5 164,57 EUR) 

úroky z úvěrů na bytové potřeby některé výdaje na zdravotní péči 

zaplacené členské příspěvky člena odborové 

organizace 

příspěvky placené na asistenční 

péči 

výdaje na projekty výzkumu a vývoje 

 

příspěvky na úhradu půjček na 

univerzitní studium 

daňová ztráta  zaplacené sociální pojistné  

                                                 
125

 V Itálii se neplatí zdravotní pojištění jako v tuzemsku. 
126

 V ČR je studium na státních vysokých školách prozatím bezplatné. 
127

 Podrobněji s. 38 – 40. 
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5.3  Sazby osobní důchodové daně 

Itálie používá progesivní sazbu daně, která se pohybuje v rozmezí od 23 do 43 % dle 

výše příjmu. Sazby daní v Itálii mohou být navíc zvýšeny o regionální a lokální 

přirážku. 

V České republice se u daní z příjmů fyzických osob také uplatňovala progresivní 

sazba daně (až do roku 2007), ale od roku 2008 byla zavedena jednotná 15% sazba.  

5.4 Slevy na dani  

Při srovnávání systému slev na dani v obou zemích lze odhalit několik celkem 

nápadných rozdílů. Jedním z nich je například to, že v České republice jsou slevy na 

dani stanoveny v absolutní částce, přičemž se nepřihlíží k výši poplatníkova příjmu. 

Oproti tomu slevy na dani v Itálii výši příjmů poplatníka zohledňují. 

Co se týče základní slevy v ČR, slevy na poplatníka, v Itálii bychom ji v takovéto 

podobě nenašli. Italští poplatníci uplatňují slevy složitěji, dle jednotlivých typů příjmů 

a navíc s ohledem na výši celkového příjmu konkrétního poplatníka. 

Zohlednění postižených pracovníků a sleva na dani pro postižené osoby v české 

legislativě jsou v italském systému vyjádřeny prostřednictvím odpočtů na asistenční 

služby pro postižené a dále slevu na dani ve výši 19 % z výdajů na pořízení invalidního 

vozíku. V Itálii není zákonem stanovená povinnost přispívat na zdravotní pojištění jako 

v tuzemsku. Výdaje na zdravotní péči jsou uplatnitelné prostřednictvím odpočtu od 

základu daně (výdaje na péči praktického lékaře, platby za léčiva na recept) a také 

prostřednictvím 19% slevy na dani (s výjimkou výdajů uplatněných prostřednictvím 

odpočtů). 

V rámci 19% slev na dani se v italském systému objevují hodnoty darů pro různé 

zákonem stanovené účely (lze je ovšem alternativně uplatnit prostřednictvím odpočtů) 

a také úroky z hypotečních úvěrů – v ČR spadají tyto položky výhradně do odpočtů ze 

základu daně (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., nezdanitelná část základu daně).  

Srovnáme-li slevy na dani na vyživované rodinné příslušníky, je patrné, že italský 

systém viditelně podporuje širokou rodinu. Nejenže jsou zvýhodněny rodiny se třemi 

a více dětmi, navíc je možné uplatňovat slevu i na ostatní rodinné příslušníky (nejen děti 
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a manžela/manželku jako v ČR). Souběžně lze u rodin se čtyřmi a více dětmi uplatnit 

slevu v absolutní částce 1 200 EUR, a to nezávisle na příjmu poplatníka. Při srovnávání 

slev na dítě bych upozornila na tři rozdíly. První je, že v Česku nehraje roli výše 

vlastního příjmu dítěte, zatímco v Itálii nesmí překročit částku 2 840,51 EUR. Druhým 

je věk. Za dítě v České republice je považováno každé nezletilé dítě a dále „… dítě do 

26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tj. studuje, anebo nemůže 

studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav.“
128

 V Itálii se rozlišuje dítě do tří let (vyšší sleva na dani) a děti starší 

(věk už dále nehraje roli). Posledním rozdílem je možnost uplatnění daňového 

bonusu
129

 v ČR (v Itálii takováto možnost není). Obě země podporují prostřednictvím 

slev na dani rodiče handicapovaných dětí.  

                                                 
128

 Cit. z Vančurová, Láchová, 2010, s. 168. 
129

 Podrobněji s. 43. 
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6 Modelové příklady 

 

Náplní této části práce jsou souvislé modelové příklady nastiňující optimalizaci 

daňové povinnosti v obou zvolených zemích. Příklady jsou podrobeny jistým 

zjednodušením, slouží pouze k orientačnímu srovnání daňové povinnosti konkrétního 

poplatníka. Na závěr kapitoly budou zmíněny některé návrhy de lege ferenda (náměty 

pro změnu právní úpravy a posouzení jejich dopadu), které budou vycházet z provedené 

komparace a získaných znalostí při studiu dané problematiky. 

 

 

6.1 Výpočet osobní důchodové daně fyzické osoby (ČR) 

 

Zadání: 

Pan Malý pracuje pátým rokem jako konzultant dopravní společnosti v Brně. V roce 

2011 byl součet jeho hrubých mezd ze zaměstnání ve výši 405 980 Kč. Tento poplatník 

má rovněž příjmy z podnikání ve výši 120 988 Kč (řemeslná živnost, uplatňuje 80% 

paušální výdaje dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb.). Kromě toho pan Malý vlastní 

nemovitost, kterou pronajímá – příjmy z pronájmu se rovnají 50 000 Kč za rok 

(uplatňuje výdaje ve výši 30 % dle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.). Tento poplatník 

má dvě nezletilé děti (1 rok a 9 let). Žije s manželkou, která je na mateřské dovolené 

a nemá vlastní příjem. Pan Malý si platí životní pojištění ve výši 8 000 Kč ročně. V roce 

2011 šel dvakrát darovat krev (bezpříspěvkové darcovství) a poté ještě poskytl peněžitý 

dar ve výši 15 000 Kč místní nemocnici. 

 

 

Řešení: 

1) Vypočítáme superhrubou mzdu: 405 980 x 1,34 = 544 013,2 Kč (zaokrouhlíme na 

celé koruny směrem nahoru).  

Dílčí základ daně dle § 6 = 544 014 Kč. 
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2) Příjmy z podnikání (- uplatněné výdaje ve výši 80 %): 120 900 – (0,8 x 120 900) = 

= 24 180 Kč.  

Dílčí základ daně dle § 7 = 24 180 Kč. 

 

3) Příjmy z pronájmu (uplatněné výdaje ve výši 30 %): 50 000 – (0,3 x 50 000) = 

= 35 000 Kč.  

Dílčí základ daně dle § 9 = 35 000 Kč. 

 

Základ daně je dán součtem dílčích základů daně: 544 014 + 24 180 + 35 000 = 

603 194 Kč (zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů) = 603 100 Kč. 

 

Odpočty nezdanitelých položek základu daně: 

životní pojištění ve výši 8 000 Kč,  

hodnota odběru krve bezpříspěvkového dárce = 2 x 2 000 Kč, 

dar ve výši 15 000 Kč. 

 

Základ daně po odečtení daňových odpočtů: 576 100 Kč. 

Daň před slevami: 576 100 x 0,15 = 86 415 Kč. 

 

Tab. 21: Určení daňové povinnosti (ČR) 

(vlastní zpracování) 

Položka Částka v Kč 

daň před slevami 86 415 

sleva na poplatníka 23 640 

sleva na manželku 24 840 

daň po odečtení slev 37 935 

daňové zvýhodnění na dítě (2x) 23 208 (2 x 11 604) 

výsledná daňová povinnost 14 727 

 

Výsledná daňová povinnost pana Malého za rok 2011 je 14 727 Kč. 
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6.2 Výpočet osobní důchodové daně fyzické osoby (Itálie) 

 

Zadání: 

Signor Piccolo pracuje pátým rokem ve firmě zabývající se optikou a prodejem brýlí 

sídlící na okraji Říma. V roce 2011 dosáhl součet jeho příjmů ze závislé činnosti částky 

16 503 EUR
130

. Tento poplatník rovněž podniká. Zábývá se výrobou nábytku a z této 

činnosti mu plyne roční příjem ve výši 4 918 EUR (výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení příjmu jsou 3 934 EUR). Dále pan Piccolo vlastní nemovitost, kterou 

pronajímá. Jedná se o byt, jehož stálý katastrální výnos dosahuje částky 1 200 EUR (na 

základě sazeb daných katastrálním zákonem) a roční příjem z pronájmu tohoto bytu činí 

2 032 EUR. Pan Piccolo je šťastně ženat; má manželku, která nevydělává a také dvě 

děti (1 rok a 10 let), které musí zaopatřovat. Vzhledem k tomu, že je to poplatník velmi 

zodpovědný, platí si soukromé životní pojištění ve výši 325 EUR ročně. Koncem 

listopadu roku 2011 se pan Piccolo rozhodl věnovat dar místní nemocnici ve výši 

772 EUR. 

 

 

Řešení: 

1) Příjmy ze závislé činnosti (redditi di lavoro dipendente): 16 503 EUR. 

Dílčí základ daně dle § 49 - § 52 = 16 503 EUR. 

Příspěvky na povinné sociální pojištění lze odečíst od celkového příjmu:  

16 503 – (16 503 x 0,1) = 14 852,7 EUR, po zaokrouhlení 14 853 EUR
131

. 

 

2) Příjmy z podnikání (redditi di impresa): 4 918 EUR.  

Dílčí základ daně dle § 55 - § 66 = (4 918 – 3 934) = 984 EUR  

(po odečtení výdajů na dosažení příjmu; daň IRAP pro zjednodušení vynecháme
132

). 

 

                                                 
130

 Hodnoty z příkladu na výpočet daňové povinnosti v Česku byly převedeny jednotným kurzem ČNB 

pro rok 2011(v poměru 1 EUR = 24,60 Kč) a poté zaokrouhleny na celá eura. 
131

 Částky se matematicky zaokrouhlují na celá eura. 
132

 Podmínky pro placení místní daně IRAP (z obchodních/výrobních činností) byly pro rok 2012 

změněny. 
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3) Příjmy z nemovitosti (redditi fondiari): stálý katastrální výnos z hlavního obydlí 

(rendita catastale) = 1 200 EUR, roční příjem z pronájmu (canone di locazione) = 

= 2 032 EUR. 

Roční příjem z pronájmu (2 032 EUR) je vyšší než zhodnocený stálý katastrální výnos 

(1 260 EUR), do základu daně se  tedy započítá částka 1 727,2 EUR (2 032 – 15 %). 

Dílčí základ daně dle § 25 - § 43 = 1 727,2 EUR, po zaokrouhlení 1727 EUR. 

 

Základ daně je dán součtem dílčích základů daně: 14 853 + 984 + 1 727 = 

= 17 564 EUR. 

 

Odpočty nezdanitelých položek základu daně: 

životní pojištění ve výši 325 EUR 

dar ve výši 772 EUR 

 

Základ daně po odečtení daňových odpočtů: 16 467 EUR. 

Celkový daňový základ je v pásmu od 15 001 do 28 000 EUR, daň před slevami se 

vypočítá následovně: 3 450 + 0,27 x (16 467 – 15 000) = 3 846,09 EUR. 

Daň před slevami (po zaokrouhlení na celá EUR): 3 846 EUR. 

 

Slevy na dani se počítají z celkového příjmu (nikoliv ze základu daně před zdaněním) 

po odečtení stálého katastrálního výnosu. Mezivýpočet v hranatých závorkách 

zaokrouhlíme na čtyři desetinná místa směrem dolů. 

 

Sleva na dani pro příjem ze zaměstnání se vypočítá následovně:  

1 338 x [(55 000 – 16 503)/ 40 000] = 1 338 x 0,9624 = 1 287,6912 

 

Sleva na dani na vyživovanou manželku je pro příjmy od 15 001 EUR do 

40 000 EUR stanovena absolutní částkou 690 EUR. 
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Sleva na dani na dítě do 3 let: 900 x [(110 000 – 23 453)/ 110 000] = 900 x 0,7867 = 

= 708,03 EUR. 

Sleva na dani na dítě (10 let): 800 x [(110 000 – 23 453)/ 110 000] = 800 x 0,7867 = 

= 629,36 EUR. 

 

Tab. 22: Určení daňové povinnosti (Itálie) 

(vlastní zpracování) 

Položka Částka v € 

daň před slevami 3 846 

sleva na dani pro příjem ze zaměstnání 1 288 

sleva na dani na manželku 690 

sleva na dítě (součet po zaokrouhlení) 1 337 

daň IRPEF 531 

 

Kromě daně IRPEF je nutné vypočítat ještě regionální a lokální přirážku. Pro oblast 

Lazio je regionální přirážka stanovena ve výši 1,73 %
133

 ze základu daně (suma příjmů 

po odečtení daňových odpočtů a stálého katastrálního výnosu z hlavního obydlí). 

Komunální (lokální) přirážka se počítá stejným způsobem, sazba komunální přirážky 

pro Tivoli (okraj Říma) dosahovala v roce 2011 hodnoty 0,4 %.
134

 

 

Regionální přirážka: 16 467 x 0,0173 = 284,8791, po zaokrouhlení 285 EUR. 

Komunální přirážka: 16 467 x 0,004 = 65,868, po zaokrouhlení 66 EUR. 

 

Výsledná daňová povinnost po započtení daňových přirážek: 531 + 285 + 66 = 

= 882 EUR 

 

Výsledná daňová povinnost pana Piccola je tedy 882 EUR. 

 

 

                                                 
133

 Dipartimento delle finanze, 2012a.   
134

 Dipartimento delle finanze, 2012b. 
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6.3 Shrnutí a doporučení 

Konkrétní fyzická osoba popsaná v předchozích případech by v České republice 

odvedla daň ve výši 14 727 Kč, v Itálii by tato daň vyšla 882 EUR, což je při zvoleném 

přepočtu asi 21 697 Kč. Značný nárůst této daně v Itálii oproti Česku byl způsoben 

přičtením lokální a hlavně regionální přirážky ve výši 66 EUR a 285 EUR. Daň před 

jejich přičtením totiž dosahovala výše 531 EUR, což odpovídá asi 13 063 Kč. Rozdíl 

mezi daní po započtení přirážek a daní před započtním těchto přirážek je v případě pana 

Piccola 351 EUR, tedy 8 634 Kč při přepočtu na českou měnu. 

Největší podíl příjmů zvoleného poplatníka tvořil příjem ze závislé činnosti. V Itálii 

si mohou poplatníci odečíst zaměstnancem zaplacené sociální pojištění prostřednictvím 

daňových odpočtů. Zdravotní pojištění se v Itálii neplatí, náklady na zdravotní péči se 

odečítají prostřednictvím daňových odpočtů nebo snižují výslednou daňovou povinnost 

prostřednictvím 19% slev na dani. V České republice je tomu jinak. Poplatník si 

nemůže příspěvky na sociální zabezpečení odečíst od základu daně. Daňové zatížení 

poplatníka pobírajícího pouze příjem ze zaměstnání, při jehož výpočtu by bylo 

zohledněno placené sociální pojištění (a zdravotní v ČR) by poukázalo na některé 

významné skutečnosti, kterými jsou mimo jiné vysoké částky těchto odvodů v České 

republice (viz kapitola Celkové trendy ve zdanění na s. 25 – v roce 2009 tvořily 

příspěvky na sociální zabezpečení hlavní příjem státu; podíl těchto příspěvků na 

celkových daňových příjmech České republiky byl nejvyšším v EU). 

V obou zemích je dobré používat prostředky daňové optimalizace, kterými jsou 

odpočty nezdanitelných položek základu daně a slevy na dani. V České republice 

i v Itálii je tedy možné snížit základ daně o hodnotu poskytnutých darů na zákonem 

stanovené účely, odečíst příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění a další. 

Některé daňové odpočty z českého právního prostředí nalezneme v Itálii nikoli ve formě 

daňových odpočtů, ale jako slevy na dani. 

Itálie znevýhodňuje vysoce příjmové poplatníky prostřednictvím progresivní daňové 

sazby. Lidé s příjmy nad 75 000 EUR se nacházejí v pásmu 43% daně, zatímco 

nízkopříjmové skupiny poplatníků mají tuto sazbu skoro o polovinu menší. Podobné je 

to v Itálii i se systémem uplatňování některých slev na dani. Ty se odvíjí od výše příjmu 

poplatníka a od určité hodnoty příjmu je uplatnitelná sleva nulová. V tuzemsku jsou 
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slevy na dani určené absolutními částkami. Výpočet daňové povinnosti v České 

republice je tak nepředstavitelně jednodušší i vzhledem k nižšímu počtu možných slev 

na dani stanovených zákonem. Množství slev na dani v italské legislativě ovšem na 

druhou stranu nahrává poplatníkům, kteří si díky nim mohou prostřednictvím takového 

počtu slev vícero způsoby optimalizovat svou daňovou povinnost. 

V českém zákonodárství se setkáváme s pojmem daňový bonus na dítě. Ten vzniká 

tehdy, je-li daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl mezi 

daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti se nazývá daňovým bonusem. Je to tedy 

jedna z mála situací, kdy poplatník dostane vratku místo placení daně. V Itálii existují 

pouze slevy na dítě. Při narůstajícím počtu dětí se tyto slevy výrazně zvyšují (více než 

tři děti – 200 EUR navíc na každé, více než čtyři děti – další sleva na dani ve výši 

1 200 EUR). Takovéto slevy na dani mohou mít vliv na porodnost, takže kdyby Česká 

republika přemýšlela o způsobu, jak porodnost u nás zvýšit, nabízí se i možnost 

takovýchto slev pro velmi početné rodiny. Určitý pozitivní vliv na rozvodovost v Itálii 

může mít placené výživné bývalému manželovi nebo bývalé manželce po rozpadu či 

anulování manželství. 

Zabrousíme-li do problematiky daňových přirážek v Itálii, je zde problém 

s aplikací zásady zákazu dvojího zdanění vzhledem k tomu, že legislativní pravomoc 

mají kromě státu i jednotlivé regiony, které mají možnost zavést vlastní daně a dodržet 

zároveň zásadu zákonnosti. Vzhledem k systému regionálních a místních přirážek se tak 

stává daňová soustava Itálie ještě více komplikovanou. Tento jev navíc ztěžuje určení 

daňového zatížení v rámci státu, neboť v každém regionu je toto zatížení jiné. Situace 

v České republice se mi zdá přehlednější. Jsou zde aplikovány hlavně celostátní daně 

a poplatky, dále některé daně a poplatky náležící do pravomoci obcí, a krajům je 

ponechán pouze určitý procentní výnos celostátních daní. 

Celkově lze říci, že výpočet daňové povinnosti italského poplatníka byl o dost 

komplikovanější než tentýž výpočet u českého poplatníka. Velmi náročné bylo rovněž 

získávání potřebných hodnot a údajů ze zdrojů publikovaných italským daňovým 

úřadem, neboť informace zde uvedené byly neúplné a mnohdy i nekorektní. V průběhu 

jara 2012 byly webové stránky změněny a některé důležité údaje potřebné k výpočtu 

daňové povinnosti už jsem zde nenašla. 
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Co se týče konkrétních doporučení, v Itálii bych jednoznačně navrhovala 

zjednodušení v oblasti daňových odpočtů a především slev na dani. Situaci navíc velmi 

komplikují webové stránky Agenzia delle entrate, které jsou sice i v angličtině, ale 

v tomto jazyce jsou neúplné a celkově velmi nedbale zpracované. Doporučovala bych 

tedy přepracování do přehledné podoby pro ty, jejichž italština není zrovna perfektní. 

Uvážím-li možnost zahrnutí některých položek do kategorie odpočtu ze základu 

daně nebo do kategorie slev na dani podle toho, který způsob je pro poplatníka 

výhodnější, celkový výpočet daňové povinnosti se zohledněním obou těchto možností 

se mi zdá zdlouhavý a ne vždy jednoznačný. Navrhovala bych spíše umístění dané 

položky pouze do jedné skupiny prostředků daňové optimalizace (odpočtu/slevy na 

dani). 

Úměrně legislativní úpravě, poplatníkům z obou srovnávaných zemí bych 

samozřejmě poradila využít všechny zákonné prostředky daňové optimalizace. Má-li 

tedy poplatník např. manželku bez vlastních příjmů žijící s ním ve společné domácnosti, 

je dobré uplatnit slevu na manželku, stejně tak v případě zaopatřovaného dítěte je 

výhodné snižovat daňovou povinnost prostřednictvím slevy na dítě v Itálii či 

zvýhodnění na vyživované dítě v ČR. Slev na dani je v české a zejména italské právní 

úpravě mnoho a byla by škoda je nevyužít. Abychom mohli v České republice uplatnit 

všechny slevy na dani a odpočty od základu daně, je třeba, aby v případě příjmů ze 

závislé činnosti poplatník podepsal u plátce daně prohlášení
135

. Podpisem růžového 

dvojlistu prohlášení poplatníka zaměstnanec potvrzuje zaměstnavateli, že uplatňuje 

nezdanitelné částky a slevy na dani, na které má nárok. Dané skutečnosti pro přiznání 

slev na dani je ovšem nutno vždy předepsaným způsobem doložit (např. potvrzení 

o studiu u slevy na dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, 

rozhodnutím o přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu, dokladem 

prokazujícím totožnost manželky (manžela), a průkazem ZTP/P, pokud je manželka 

(manžel) jeho držitelem apod.). 

Jak jsem uváděla výše, v Itálii se platí výživné bývalému manželovi či manželce. 

Kdyby se tato povinnost objevila i v českém právním systému, je možné, že by 

v tuzemsku mohla klesnout rozvodovost. Rozvody by se totiž pro některé rozvádějící se 

                                                 
135

 Podrobněji § 38k odst. 4 zákona č.586/1992 Sb. 
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manžele mohly stát vyloženě nerentabilní záležitostí. Také z hlediska zvyšování 

porodnosti by slevy na dítě à la Itálie mohly zapůsobit. Nejsem si ovšem jistá, zdali 

dopad na náš státní rozpočet by byl v tomto případě příznivý.  

Na české právní úpravě se mi velmi zamlouvá jednotná sazba osobní důchodové 

daně. Progresivní zdanění uplatňované v Itálii totiž znevýhodňuje vysoce příjmové 

poplatníky. Není spravedlivé, aby lidé, kteří mají vyšší příjmy, odváděli na daních větší 

procento z toho, co vydělají.
136

 Myslím, že stačí, že tito lidé i při aplikaci jednotné 

sazby odvedou na daních více, než lidé s nižšími příjmy. Dosti často totiž progresivní 

zdaňování trestá právě tu část poplatníků, kteří pilněji pracovali, aby vydělali více peněz 

nebo aby získali vyšší pozici v zaměstnání, a tím i vyšší příjem. Zavedení jednotné 

daňové sazby v Itálii by mohlo podpořit ochotu podnikat a zároveň omezit tendence 

k daňovým únikům. 

Některá zde uvedená doporučení je třeba brát s rezervou, neboť neznám přesný 

dopad navrhovaných změn ani administrační náročnost spojenou s jejich zaváděním. 

K tak velkým krokům jako jsou změny v oblasti daní je potřeba mít zkušenosti, hluboké 

znalosti této problematiky a výsledky ekonomických analýz, které by svědčily pro 

konkrétní změnu. 

 

 

                                                 
136

 Nutno brát zřetel i na protikladné teorie Milla a Edgewortha (viz s. 13). Výchozím předpokladem pro 

mé úvahy byl především princip daňové neutrality. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla komparace daňových soustav České 

republiky a Itálie s důrazem na popsání rozdílů v oblasti zdaňování příjmů fyzických 

osob ve zvolených zemích. V potaz byl brán i vývoj jejich daňových soustav 

v posledních letech. V první části bakalářské práce byla definována teoretická 

východiska, ze kterých daná problematika vychází. Poté jsem se zaměřila na analýzu 

systémů zdaňování fyzických osob v obou zemích s důrazem na rok 2011.  

Součástí této části práce byl rozbor celkového ekonomického vývoje a trendů ve 

zdaňování ve zvolených zemích od roku 2003. Pozorovaným jevem je například nárůst 

podílu příjmů z místní samosprávy na celkovém daňovém příjmu v Itálii (do této 

kategorie příjmů patří i daňové přirážky). V Česku je struktura daňového systému 

naopak značně centralizovaná - dle Eurostatu (z roku 2011) získala centrální vláda 

68,4 % z celkových daňových příjmů; toto číslo bylo osmé nejvyšší v EU. 

Na základě získaných poznatků bylo provedeno srovnání obou soustav a následná 

definice hlavních rozdílů i společných prvků ve způsobu zdaňování fyzických osob 

v tuzemsku a v Itálii. Určitou podobnost bylo možné nalézt v kategorii odpočtů ze 

základu daně, naopak velmi se lišil rozsah a struktura slev na dani. Také sazba 

používaná při výpočtu daně je v obou zemích jiná – v České republice se k výpočtu 

osobní důchodové daně používá jednotná 15% sazba, zatímco v Itálii je aplikována 

progresivní sazba odvislá od výše příjmu poplatníka. 

V praktické části práce byl vypočítán modelový příklad na optimalizaci daňové 

povinnosti konkrétní fyzické osoby pobírající různé příjmy. Výsledná daňová povinnost 

byla vyšší u italského daňového poplatníka vzhledem k připočtení regionální a lokální 

daňové přirážky. 

Předchozí analýza daňových soustav, srovnání a výpočet daňové povinnosti 

poplatníka umožnily identifikovat různé prvky, které významným způsobem ovlivňují 

výslednou daňovou povinnost ve zvolených zemích. Zároveň se ukázaly některé 

nedostatky a případné příležitosti pro změny v obou zkoumaných soustavách.  
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