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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců a osob ze států EU/EHP a 

následnému zdaňování jejich příjmů. Cílem praktické části je na příkladech ukázat 

nejrůznější situace, které mohou při zaměstnávání osob ze zahraničí nastat. Součástí 

praktické části je i zdanění příjmů ze závislé činnosti daňových nerezidentů a zdanění 

celosvětových příjmů daňových rezidentů. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the employment of EU/EEA citizens and non-citizens 

and how their income is taxed. The aim of the practical part is to demonstrate the 

different tax situations in which they can find themselves when employed abroad. 

Examples of taxation based on income from abroad and Czech Republic are also 

included for both tax-residents and tax non-residents. 
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Úvod 

Pro dnešní moderní společnost je charakteristické slovo globalizace. Svět se díky 

moderním technologiím a pokroku stává provázanější, dostupnější, rychlejší, avšak  

i zranitelnější a komplikovanější. Lidem se otevírají nové světy, nové moţnosti. Mají 

nejen příleţitost cestovat, ale i pracovat v cizích zemích. Pracovní trhy se otevírají 

novým zájemců. Nejinak je tomu i na pracovním trhu v České republice. Tuzemští 

pracovníci odcházejí, ale zároveň přicházejí občané z jiných států Evropy, ale i z celého 

světa, aby zde vykonávali výdělečnou činnost.  

Tato situace přináší jak nesporné výhody, tak i jistá úskalí. V zásadě lze zahraniční 

zájemce o práci rozdělit do dvou skupin. Do první spadají občané Evropské unie, 

Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarska. Do druhé skupiny pak občané 

ostatních zemí světa.  

V práci bude pozornost věnovaná oběma výše uvedeným skupinám pracovníků. 

V případě zaměstnání pracovníků ze států EU a EHP je situace jednodušší, jelikoţ 

v rámci těchto států platí volný pohyb osob. Nepoměrně sloţitější je postup při 

zaměstnání cizince. Ten potřebuje pro výkon závislé činnosti na území ČR jak povolení 

k pobytu, tak i povolení k zaměstnání. V posledních letech byly do české právní úpravy 

vloţeny instituty modré a zelené karty, které jsou určeny pro uchazeče ze států mimo 

EU, EHP a vedle klasického povolení k pobytu a povolení k zaměstnání mohou být 

vyuţívány zájemci o práci v ČR v případě, ţe splní definované podmínky. Právě na tyto 

záleţitosti bude zaměřena část práce. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, lidé se často stěhují za prací a můţe se tedy stát, ţe budou 

dosahovat ve zdaňovacím období příjmů ze zdrojů v různých státech. Nastává zde 

kolizní situace, kdy můţe být příjem zdaněn vícekrát. Aby bylo tomuto zabráněno, 

aplikují se smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejichţ praktické vyuţití bude ukázáno 

na modelových příkladech v praktické části. 

 V další části práce bude rozebrán postup při zdaňování příjmů daňového nerezidenta  

a uvedeny zákonné moţnosti daňové optimalizace a podmínky pro jejich vyuţití. 

Rozsáhlejší pak bude část věnovaná zdaňování českých daňových rezidentů, u nichţ zde 
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podléhají zdanění jejich celosvětové příjmy. I zde budou na modelových příkladech 

uvedeny moţné prostředky daňové optimalizace. 

Celý systém zaměstnávání občanů ze států EU, EHP a cizinců by nemohl fungovat bez 

rozsáhlé právní úpravy. V ČR se jedná zejména o zákon o zaměstnanosti a nedávno 

novelizovaný zákon o pobytu cizinců na území ČR.  

Stejně tak je tomu i u daňových otázek. Zde bych na úvod zmínila zejména zákon o 

daních z příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
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1 Cíl práce a metody zpracování 

Při zpracování teoretické části bakalářské práce je uţita metoda kompilace.  

Z dostupných zdrojů jsou získány informace k problematice zaměstnávání cizích 

státních příslušníků. Jedná se zejména o kniţní publikace, internetové zdroje, články  

a v neposlední řadě jsou vyuţity i relevantní zákony.  

Praktická část práce má zejména slouţit jako praktický návod pro zaměstnance  

a zaměstnavatele jednak osob z EU/EHP, zejména však pro zaměstnavatele cizinců. 

Stěţejní část praktické části je věnovaná zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Na 

modelovém příkladu jsou zdaněny příjmy daňového nerezidenta. Na dalších příkladech 

jsou uvedeny postupy při zdaňování cizích státních příslušníků, kteří jsou však 

vyhodnoceni jako daňoví rezidenti. Důraz je kladen na optimalizaci jejich daňové 

povinnosti.  

Závěrem budou shrnuty poznatky získané jak studiem odborné literatury, tak i poznatky 

z praktické části práce. 
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2 Vymezení základních pojmů 

Na úvod bych nejprve vymezila základní pojmy, se kterými pracují hlavní právní 

předpisy zabývající se zaměstnáváním občanů Evropské unie (dále jen „EU“), 

Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a Švýcarska a jejich rodinných 

příslušníků a rovněţ i cizinců. Právních předpisů k této problematice existuje celá řada, 

zmíním tedy jen ty, které jsou relevantní pro zpracování mé bakalářské práce. 

Základním právním předpisem, ze kterého budu rovněţ vycházet při definici pojmů, je 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ“). 

Tento zákon je členěn do osmi částí, z nichţ zaměstnávání osob ze zahraničí je 

věnována část čtvrtá, která je následně rozdělena do čtyř hlav zahrnujících § 85 aţ § 103 

ZZ. Problematiku dále upravuje zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon  

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „CZ“). Samotné pracovněprávní vztahy 

jsou regulovány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZP“).  

Vzhledem ke vstupu České republiky do EU 1. května 2004 došlo ke změnám ve 

vymezení pojmů. Zákon o zaměstnanosti nepovaţuje pro účely zaměstnávání osob ze 

zahraničí za cizince občany EU a jejich rodinné příslušníky. Pro přehlednost budou 

vymezeny základní pojmy. 

Občané EU/EHP a Švýcarska 

Z hlediska ZZ nejsou občané EU/EHP a Švýcarska povaţování za cizince a v souladu 

s tímto zákonem nejsou povaţováni za cizince, mají stejná práva jako občané ČR a mají 

tudíţ i volný přístup na pracovní trh. Jiné je vymezení z pohledu CZ. Dle něj je za 

cizince povaţován i občan EU
1
. V následujícím zpracování bude s pojmy pracováno 

tak, jak jsou vymezeny v ZZ. 

 

                                                 
1
 §1, odst. 2 cizineckého zákona. 



15 

 

Cizinec 

Cizincem se dle ZZ rozumí fyzická osoba, která není státním příslušníkem ČR, 

občanem EU/EHP a Švýcarska a není ani jeho rodinným příslušníkem. Za cizince je 

povaţována i osoba bez státní příslušnosti. V případě, ţe má cizinec na území ČR trvalý 

pobyt, má stejné právní postavení jako občan České republiky, z čehoţ vyplývá, ţe při 

výběru zaměstnání není aţ na výjimky omezován. 

Zaměstnávání  

Tento pojem je definován zákoníkem práce jako závislá práce, která je vykonávána 

zaměstnancem dle pokynů zaměstnavatele, za předem dohodnutou odměnu v době  

a místě tomu určeném. 

Zaměstnanec 

Na základě vymezení v zákoníku práce lze za zaměstnance povaţovat fyzickou osobu, 

která je způsobilá nabývat práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, jakoţ  

i způsobilá vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti. 

Zaměstnancem můţe být osoba starší 15 let, zároveň však jako den nástupu do práce 

nesmí být sjednán den, předcházející dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou 

školní docházku. 

Zaměstnavatel 

Zákoník práce vymezuje zaměstnavatele jako právnickou nebo fyzickou osobu, která 

zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. 

Bydliště 

U občana EU či jeho rodinného příslušníka se dle ZZ rozumí bydlištěm adresa trvalého 

či přechodného pobytu na území ČR, popřípadě adresa místa, kde se obvykle zdrţuje. 

U cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem, ani rodinným 

příslušníkem občana ČR, se jedná o adresu místa trvalého pobytu na území ČR. 
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Místně příslušný úřad práce 

Tímto úřadem se rozumí ten úřad práce, který rozhoduje o vydání povolení 

k zaměstnání cizince, v jehoţ územní působnosti je či bude zaměstnání vykonáváno.  

Nelegální práce cizince 

Dle ZZ se jedná o případy, kdy fyzická osoba nevykonává práci pro fyzickou či 

právnickou osobu na základě pracovněprávního vztahu či jiné smlouvy, v případě, ţe 

nejde o manţela a dítě této fyzické osoby. Druhým případem je výkon práce cizince 

v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo výkon bez tohoto povolení 

v případě, ţe je povolení vyţadováno, případně výkon práce v rozporu se zelenou či 

modrou kartou.  
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3 Zaměstnávání občanů EU, EHP, Švýcarska na území ČR 

Občané států EU, EHP a Švýcarska nejsou dle ZZ povaţování za cizince, mají tedy 

stejná práva a povinnosti jako občané ČR. Stejná je i situace pro jejich rodinné 

příslušníky. Těmi se rozumí jejich manţel/ka, partner/ka, se kterým občan EU/EHP, 

Švýcarska uzavřel registrované partnerství a jejich potomci mladší 21 let, pokud jsou na 

něm závislí a další, které stanoví zákon
2
. V případě, ţe tyto osoby chtějí být zaměstnány 

na území ČR, je situace jednodušší na rozdíl od té, kdy se o místo zaměstnance uchází 

cizinec.  

3.1 Informační síť EURES 

Vstupem do EU se české úřady práce staly součástí evropské sítě EURES (EURopean 

Employment Services - Evropské sluţby zaměstnanosti). Základním posláním instituce 

zaloţené v roce 1993 je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Sluţby 

EURESu jsou poskytovány zdarma v rámci všech 27 členských států, dále v Norsku, 

Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku. Financovány jsou EU a koordinovány Evropskou 

komisí.  

V ČR bylo na pověřených pracovištích ÚP ustanoveno 15 EURES poradců, kteří jsou 

schopni zájemcům sdělit potřebné informace v souvislosti se zaměstnáním v jiné 

členské zemi EU/EHP či Švýcarsku. 

EURES poskytuje v češtině mimo jiné následující sluţby: 

- informace o volných místech v jednotlivých členských zemích; 

- asistenční sluţby při hledání zaměstnání;  

- poradenské sluţby při psaní ţádostí o zaměstnání; 

- pomoc zaměstnavatelům při hledání pracovníků ze zahraničí.
3
 

                                                 
2
 BOUŠKOVÁ P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do 

ciziny. 3.vyd. Praha : ANAG, 2009. 256 s. ISBN 978-80-72643-525-2. s. 14. 
3
 Portál EURES (Evropské sluţby zaměstnanosti) [online]. [cit. 2011-03-18]. EUROSKOP.CZ. Dostupné 

z: < http://www.euroskop.cz/623/sekce/portal-eures/>. 
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3.2 Práva občanů EU, EHP, Švýcarska 

Právo volného pohybu osob v rámci členských zemí EU představuje jeden ze 

základních principů ustanovených v době vzniku Evropského hospodářského 

společenství. Článek 48 zaručuje svobodu pohybu kaţdého pracovníka z členského 

státu. Tím je kaţdému, v kaţdém členském státě EU, umoţněno právo: 

- ţádat o nabízená pracovní místa; 

- volně se pohybovat na území států za účelem hledání zaměstnání; 

- pobývat v členském státě z důvodu soustavného výkonu zaměstnání v souladu 

s platnými právními a administrativními opatřeními tohoto státu; 

- za určitých podmínek zůstat na území státu i po ukončení zaměstnání.
4
 

Pro účely zaměstnání na území ČR nepotřebuje občan EU/EHP a Švýcarska zvláštní 

povolení pro účely zaměstnání. V případě, ţe v ČR ztratí zaměstnání, můţe se 

zaregistrovat na příslušném úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a v případě splnění 

stanovených podmínek má nárok na podporu v nezaměstnanosti.
5
  

Občan EU, EHP a Švýcarska můţe poţádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu, 

pokud hodlá na území ČR pobývat přechodně na dobu delší neţ 3 měsíce. Stejně tak 

jsou občané EU, EHP a Švýcarska oprávněni podat ţádost o vydání povolení k trvalému 

pobytu. Oba typy ţádostí se podávají regionálnímu pracovišti odboru Ministerstva 

vnitra (dále jen „MV“). Příslušný orgán vydá průkaz o povolení k trvalému pobytu pro 

občana EU spolu s potvrzením o povoleném pobytu na území ČR. Doba platnosti je  

10 let, tu lze prodlouţit o dalších 10 let, a to i opakovaně. Správní poplatky se neplatí.
6
 

3.3 Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP  

a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci svým zaměstnavatelem vysláni, je povinen 

nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této 

                                                 
4
 BOUŠKOVÁ, P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do 

ciziny. s. 38. 
5
 Tamtéţ s. 14. 

6
 Tamtéţ s. 26 – 27.     
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skutečnosti příslušný ÚP dle místa výkonu práce. Po ukončení výkonu zaměstnání je 

zaměstnavatel povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému ÚP, a to nejpozději do 10 

kalendářních dnů od skončení zaměstnání.
7
 

3.3.1 Evidence občanu EU/EHP, Švýcarka  

Zaměstnavatel je rovněţ povinen vést evidenci nejen všech občanů EU/EHP  

a Švýcarska, které zaměstnává, ale i evidenci všech zaměstnávaných cizinců. Evidence 

obsahuje následující: 

- identifikační údaje zaměstnance (jméno, případně jména, příjmení, popřípadě 

rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a místo 

narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště) – bydlištěm se rozumí  

- u občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka adresa 

trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt 

nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdrţuje;  

- u cizince adresa místa trvalého pobytu na území ČR; 

- adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek;  

- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal; pohlaví; 

- druh práce, místo výkonu a dobu, po kterou by mělo být vykonáváno;  

- zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností;  

- nejvyšší dosaţené vzdělání; vzdělání poţadované pro výkon povolání;  

- dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání a na kterou jim byl 

povolen pobyt;  

- den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce 

zahraničním zaměstnavatelem
8
.  

 

 

                                                 
7
 BOUŠKOVÁ, P. Povinnost zaměstnavatele občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků. 

[online]. [cit. 2011-03-18]. Portál MPSV. Dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_zamest>. 
8
 BOUŠKOVÁ, P. Evidence cizinců, občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků [online]. 

[cit. 2011-03-15]. Portál MPSV. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_evid>. 
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4 Zaměstnávání cizinců  

Velkým trendem současnosti je zaměstnávání cizinců, tedy osob, které nejsou českými 

státními příslušníky, ani občany EU/EHP a Švýcarska. Na jedné straně lze sledovat jisté 

přínosy, na druhé i nevýhody a úskalí, které tento trend s sebou přináší. Cizinci často 

vykonávají méně kvalifikované práce, jsou hůře ohodnocení, není bráno v potaz jejich 

vzdělání a kvalifikace. Zároveň k nám přicházejí vysoce kvalifikovaní počítačoví 

specialisté a další odborníci, kteří vyplňují mezeru na pracovním trhu na opačném pólu, 

neţ je tomu u dělnických profesí. Při zaměstnání cizinců na území ČR je třeba dodrţet 

daná pravidla. Jedná se tedy o postup poměrně sloţitější, neţ je tomu u zaměstnání osob 

z EU/EHP a Švýcarka. Avšak i zde jsou jisté výjimky, které budou uvedeny 

v následujícím textu. 

4.1 Postup cizince pro získání zaměstnání na území ČR 

 

V případě, ţe chce cizince být zaměstnán v ČR, je nutné, aby splnil určité povinnosti, 

které z celého procesu získání zaměstnání vyplývají. Jedná se o získání povolení 

k pobytu na území ČR a rovněţ získání povolení k zaměstnání.  

 

4.1.1 Povolení k pobytu 

 

Základním právním předpisem, který stanovuje podmínky pro vstup a pobyt cizinců na 

území ČR je zákon č. 427/2010, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. K 1. lednu 2011 byl zákon novelizován a vstoupila tak v platnost řada 

zásadních změn. Pobytový zákon rozlišuje dvě formy pobytu na území ČR, a to trvalý  

a přechodný. Pro účely této práce, kde vycházím z faktu, ţe cizinec, který se v ČR snaţí 

získat zaměstnání, uvaţuje v dlouhodobém horizontu, se zaměřím na výklad 

dlouhodobého víza nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu. 
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4.1.1.1 Vízum k pobytu nad 90 dnů 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje na ţádost cizince, který hodlá na území ČR 

pobývat po dobu delší neţ 3 měsíce. Vízum se zpravidla uděluje osobám, které zde 

chtějí být zaměstnány či podnikat. Platnost tohoto typu je nově nejdéle 6 měsíců.  

Ţádost se podává na zastupitelském úřadu a to pouze na zastupitelském úřadu v zemi 

původu, tzn. ve státě, jehoţ je ţadatel občanem, případně ve státě, který vydal jeho 

cestovní doklad, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý 

pobyt. Cizinec, který ţádá o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, se vţdy musí 

dostavit k pohovoru, v ostatních případech k tomu můţe být vyzván. O udělení, 

respektive zamítnutí tohoto typu víza nově rozhoduje MV. Cizinec, který zamýšlí delší 

pobyt, neţ je avizovaných 6 měsíců, je povinen nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před 

uplynutím platnosti víza podat ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu.
9
 Přijetí 

ţádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů podléhá správnímu poplatku 2 500,-Kč.  

 

4.1.1.2 Povolení k dlouhodobému pobytu 

 

Novela pobytového zákona cizinci ukládá povinnost osobně podat na regionálním 

pracovišti MV ţádost o povolení k trvalému pobytu. Od května letošního roku budou 

cizincům vydávány průkazy o povolení k pobytu s biometrickými údaji, (dříve vydané 

průkazy s povolením k pobytu zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou). 

V případě, ţe je cizinci stran jeho ţádosti vyhověno, je povinen se dostavit buď na 

příslušný zastupitelský úřad, nebo na regionální pracoviště MV, aby mohly být pořízeny 

biometrické údaje. K vyzvednutí průkazu je cizinec vyzván MV. V případě nepřevzetí 

mu můţe být uloţena pokuta do výše 10 000,- Kč.
10

  Dle zákona o správních poplatcích 

je poplatek za vydání dlouhodobého víza zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.  

                                                 
9
 Novela zákona o pobytu cizinců od 1. 1. 2011. [online]. 17. 2. 2011 [cit. 2011-03-26]. Cizinci v České 

republice Dostupné z: <http://cizinci.wordpress.com/2011/02/17/novela-zakona-o-pobytu-cizincu-od-1- 

1-2011/>. 
10

 Tamtéž. 
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K ţádosti o udělení dlouhodobého víza a rovněţ i k povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem zaměstnání je vyţadováno doloţení dokladu k povolení k zaměstnání a také 

doklad o zajištění ubytování. Druhé z výše uvedeného můţe prokázat: 

- doklad o tom, ţe je vlastníkem příslušného bytu nebo domu 

- doklad o tom, ţe je oprávněn uţívat příslušný byt anebo dům 

- úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným 

uţivatelem bytu nebo domu, ţe souhlasí s ubytováním cizince.
11

 

4.1.2 Povolení k zaměstnání 

 

Občané třetích zemí jsou kromě ţádosti o povolení k pobytu povinni ţádat 

 i o povolení k zaměstnání na území České republiky. 

4.1.2.1 Postup cizince 

 

O vydání povolení k zaměstnání cizince je rozhodováno ve správním řízení. Cizinec 

ţádá písemně příslušný úřad práce, a to zpravidla jiţ před svým příchodem do ČR. 

Případně můţe být na základě plné moci zastoupen svým budoucím zaměstnavatelem.  

Ţádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje zejména: 

- identifikační údaje cizince (tj. jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo 

nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště),  

- adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,  

- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal,  

- identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, IČ),  

- druh práce, místo výkonu, dobu, po kterou by mělo být zaměstnání 

vykonáváno,  

- případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání 

Dále cizinec přiloţí fotokopii stránky cestovního dokladu, na které jsou základní 

identifikační údaje, vyjádření zaměstnavatele, ţe cizince zaměstná, úředně ověřená 

                                                 
11

 Novela zákona o pobytu cizinců od 1. 1. 2011. [online]. 17. 2. 2011 [cit. 2011-03-26]. Cizinci v České 

republice Dostupné z: <http://cizinci.wordpress.com/2011/02/17/novela-zakona-o-pobytu-cizincu-od-1- 

1-2011/>. 
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kopie o profesní způsobilosti pro daný obor, případně další vyţadované doklady, pokud 

tak vyplývá z charakteru budoucího zaměstnání.
12

 

Podání ţádosti o vydání povolení k zaměstnání je dle sazebníku zákona o správních 

poplatcích zpoplatněno částkou 500,- Kč. 

4.1.2.2 Vydání povolení k zaměstnání 

 

Povolení k zaměstnání můţe vydat příslušný úřad práce na pracovní místo, které je 

hlášeno zaměstnavatelem jako volné a zároveň jej není moţné, s ohledem na 

poţadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovníků, obsadit jinak. Vydané 

povolení k zaměstnání obsahuje, obdobně jako ţádost o jeho vydání, zejména 

identifikační údaje cizince a zaměstnavatele, místo výkonu práce, druh práce, dobu na 

kterou se povolení vydává a další nezbytné údaje pro výkon zaměstnání. Povolení 

k zaměstnání je nepřenosné a vydává se na dobu určitou (maximálně na dobu 2 let). 

Cizinec však můţe opakovaně poţádat o prodlouţení povolení. Vydané povolení je 

platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele uvedeného v rozhodnutí, toto platí i co se 

týče druhu zaměstnání a místa výkonu práce. Povolení se vyţaduje pro všechny 

pracovněprávní vztahy ve smyslu ZP, tedy pracovní poměr, DPP a DPČ.
13

 

4.2 Povinnosti zaměstnavatel 

 

Zaměstnavatel můţe zaměstnat cizince na pracovní místo, které je jím hlášeno na ÚP 

jako volné a zároveň jej nelze obsadit pro jeho charakter či nedostatek volných 

pracovních sil občanem ČR. Volným pracovním místem se zde rozumí místo, které 

zaměstnavatel nově vytvořil, nebo se uvolnilo. Charakteristika musí být shodná 

s charakteristikou místa, na které zaměstnavatel zamýšlí získat cizince. Jedná se 

                                                 
12

 BOUŠKOVÁ, P. Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR. [online]. [cit. 

2011-03-26]. Portál MPSV. Dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz>. 
13

 JOKLOVÁ, K.; RYŠAVÁ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. s. 56. 
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zejména o druh práce, místo výkonu práce, poţadavky na zaměstnance, informace  

o mzdových podmínkách, informace o době trvání pracovního poměru.
14

  

4.2.1 Podmínky pro zaměstnání cizince 

 

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnat cizince pouze tedy, jestliţe tento cizinec má: 

- platné povolení k zaměstnání od ÚP dle místa výkonu práce 

- platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, popřípadě povolení ke 

krátkodobému či dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 

- písemně uzavřenou pracovní smlouvu, DPP, DPČ a zároveň zaměstnavatel 

cizince přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění 

Zároveň je zaměstnavatel povinen nabídnou cizinci pracovní a mzdové podmínky 

minimálně takové, jaké by na stejné pracovní pozici poskytl občanu ČR, případně 

takové, které jsou v souladu s kolektivními či pracovními smlouvami.
15

  

4.2.2 Oznamovací povinnost zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen informovat příslušný ÚP v následujících případech: 

- obsazení volného pracovního místa cizincem 

- cizinec nenastoupil do práce 

- cizinec ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení 

vydáno 

- zaměstnání bylo ukončeno výpovědí či dohodou z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) aţ e) ZP, případně okamţitým zrušením dle § 56 ZP 

Ve výše uvedených případech je zaměstnavatel povinen písemně informovat příslušný 

ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
16

 

                                                 
14

 BOUŠKOVÁ, P. Postup zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. [online]. [cit. 

2011-03-27]. Portál MPSV. Dostupné 

z:<http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_ziskavani>. 
15

BOUSKOVÁ P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do 

ciziny. s. 16. 
16

 Tamtéţ s. 31. 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_ziskavani
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4.2.3 Evidence cizinců 

Zaměstnavatel je rovněţ povinen vést evidenci všech zaměstnávaných cizinců. 

Náleţitosti evidence jsou jiţ uvedeny v kapitole 3.3.1.. 

 

4.3 Zelená karta 

 

Institut zelené karty byl do pobytového zákona vloţen zákonem č. 382/2008 Sb., kterým 

se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, s účinností od 1. ledna 

2009.
17

 

4.3.1 Charakteristika zelené karty 

 

Zelená karta (dále jen „ZK“) má tzv. duální charakter, spojuje v sobě povolení 

k zaměstnání na konkrétní pracovní pozici a povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání na území ČR. Omezení této karty spočívá v tom, ţe o vydání karty 

mohou ţádat pouze občané států uvedených ve vyhlášce č. 461/2008 Sb., tedy občané z 

Australského společenství, Černé Hory, Chorvatské republiky, Japonska, Kanady, 

Korejské republiky, Nového Zélandu, Republiky Bosna a Hercegovina, Republiky 

Makedonie, Spojených států amerických, Srbska či Ukrajiny.
18

  

Rozlišujeme několik typů zelené karty. 

Typ A určený pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a pro klíčový 

personál. Vydává se nejdéle na dobu 3 let s moţností prodlouţení vţdy maximálně  

o 3 roky. 
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 BOUŠKOVÁ, P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do 

ciziny. s. 123. 
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 Tamtéţ s. 124. 
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Typ B je určen pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s poţadavkem 

vyučen a vydává se na dobu dvou let s moţností následného prodlouţení vţdy 

maximálně o 3 roky. 

Typ C je určen pro ostatní pracovníky, platnost této karty je 2 roky bez moţnosti 

prodlouţení.
19

 

 

4.3.2 Podmínky vydání zelené karty 

 

Tato karta můţe být vydána na konkrétní pracovní místo vedené v centrální evidenci 

volných pracovních míst obsaditelných v reţimu zelené karty. Volným se zde rozumí 

místo které: 

-  nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení ÚP (s výjimkou pracovních míst 

pracovníků územních samosprávních celků a pracovních míst zaměstnanců, 

kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu) 

- MPO označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné 

pro klíčový personál. Tato místa se mohou v centrální evidenci objevit i dříve 

neţ po uplynutí 30 dnů od jejich nahlášení.  

Zaměstnavatel musí udělit souhlas se zveřejněním volného pracovního místa 

v centrální evidenci, kterou vede MPSV a která obsahuje základní informace  

o nabízeném volném místě.
20

 

 

4.3.3 Postup pro získání zelené karty 

 

Ţádost o vydání ZK se podává na zastupitelském úřadu ČR, případně ji můţe cizince 

v případech uvedených v § 42g odst. 2 pobytového zákona podat MV. Ţádost vyplňuje 

do předepsaného formuláře, do kterého je mimo jiné třeba vyznačit číslo  

a popis volného pracovního místa, o které se ţadatel uchází. Podání ţádosti podléhá 

správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč.  K ţádosti je cizinec povinen přiloţit cestovní 

                                                 
19 

BOUŠKOVÁ,P. Zelené karty pro cizince v České republice. [online]. [cit. 2011-03-27]. Portál MPSV. 

Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/ciz#coje>. 
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 JOKLOVÁ, K.; RYŠAVÁ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. s. 63. 
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doklad, 2 fotografie a doklady prokazující dosaţené vzdělání. Případně je dále povinen 

předloţit výpis z rejstříku trestu a lékařskou zprávu potvrzující, ţe netrpí závaţnou 

chorobou.
21

  

Ţadatel je zpravidla do dvou měsíců od podání vyrozuměn o tom, zda bylo jeho ţádosti 

vyhověno. V případě kladného vyřízení obdrţí cizinec od zastupitelského úřadu vízum 

k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí ZK. Po příjezdu do ČR je do 3 pracovních dnů 

povinen vyzvednout ZK na MV a zaplatit poplatek ve výši 1 000,- Kč. Zároveň je 

povinen přihlásit se k pobytu na pracovišti MV. Zde předloţí doklad o zajištění 

ubytování. V případě, ţe jej dosud nemá, musí tak učinit do 10 dnů od příjezdu do ČR.
22

 

 

4.3.4 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel je povinen příslušnému ÚP nahlásit obsazení pracovní pozice cizincem  

a to do 10 kalendářních dnů. Pokud cizinec do 45 kalendářních dnů, kdy bylo MV 

vyhověno jeho ţádosti, do zaměstnání nenastoupí, musí zaměstnavatel tuto skutečnost 

nahlásit příslušnému ÚP.  Úřad práce následně informuje MV. Neobsazené místo je 

opět v databázi nabídnuto dalším zájemcům o práci v reţimu ZK. Zaměstnavatel je 

rovněţ povinen do 10 kalendářních dnů nahlásit ukončení zaměstnání cizince, pokud se 

tak stalo před uplynutím doby, na kterou byla cizinci ZK vydána.
23

 

4.4 Modrá karta 

 

S novelou zákona o pobytu cizinců vstoupil k 1. lednu 2011 v platnost nový institut – 

tzv. modrá karta (dále jen „MK“). Jedná se o speciální druh povolení k dlouhodobému 

pobytu spojenému s výkonem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. MK opravňuje 

cizince jak k pobytu na území ČR, tak i k výkonu zaměstnání. Není tedy třeba zvlášť 

vyřizovat pracovní povolení.  
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 BOUŠKOVÁ, P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do 

ciziny. s. 124. 
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 BOUŠKOVÁ,P. Zelené karty pro cizince v České republice. [online]. [cit. 2011-03-27]. Portál MPSV. 

Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/ciz#coje>. 
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 JOKLOVÁ, K.; RYŠAVÁ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. s. 66. 
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4.4.1 Podmínky pro vydání modré karty 

 

O vydání modré karty můţe cizinec zaţádat v případě, ţe na území ČR hodlá pobývat 

po dobu delší neţ 3 měsíce a zároveň bude zaměstnán na pozici vyţadující vysokou 

kvalifikaci, která můţe být dle ZZ obsazena cizincem. Pojem vysoce kvalifikované 

zaměstnání v tomto případě znamená vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, kde 

studium trvalo alespoň 3 roky.
24

 

Podmínkou nutnou k vydání MK je i splnění tzv. mzdového kritéria. Karta můţe být 

vydána cizinci pouze v případě, ţe jeho sjednaná hrubá měsíční mzda bude alespoň ve 

výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy.  

Modrá karta je vydávána na konkrétní pracovní místo, které je vedené v centrální 

evidenci volných pracovních míst obsaditelných v reţimu MK. Jedná se zejména  

o místa, která nejsou obsaditelná občany ČR a EU, EHP a Švýcarska. MK se vydává 

s dobou platnosti o 3 měsíce delší, neţ je doba, na níţ je uzavřena pracovní smlouva. 

Nejdéle však dobu 2 let s moţností prodlouţení. Správní poplatek za vydání MK činí 

2 500,- Kč.
25

  

. 

4.4.2 Postup pro získání modré karty 

 

Ţádost o vydání MK podává cizince na zastupitelském úřadu ČR. K ţádosti je povinen 

přiloţit pracovní smlouvu, která je se zaměstnavatelem sjednána na dobu minimálně 

jednoho roku a dále musí předloţit doklady, které potvrzují jeho vysokou kvalifikaci, 

platný cestovní doklad, 2 aktuální fotografie a v neposlední řadě i doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu na území ČR. 

Zastupitelský úřad cizince do dvou měsíců vyrozumí o skutečnosti, zda bylo jeho 

ţádosti o vydání MK vyhověno. V případě, ţe byla ţádost vyřízena kladně, je ţadateli 

                                                 
24

 DANĚK, M. Modrá karta EU rozšíří možnosti vstupu cizinců na český trh práce. [online]. 3. 9. 2010 

[cit. 2011-03-31]. Finance.cz Dostupné z:  <http://www.finance.cz/zpravy/finance/278785-modra-karta-

eu-rozsiri-moznosti-vstupu-cizincu-na-cesky-trh-prace/>. 
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 Modré karty v praxi. HRservis. [online]. 4. 3. 2011 [cit. 2011-04-06]. Dostupné z: 

<http://www.hrportal.cz/2/1/modre-karty-v-praxi-cid255215/>. 
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vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů, aby v tomto časovém horizontu mohl docestovat do 

ČR za účelem vyzvednutí MK. Je tak povinen učinit do 3 dnů od přicestování na 

pracovišti Odboru azylové a migrační politiky MV, kde se rovněţ přihlásí k trvalému 

pobytu.
26

  

 

4.4.3 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel je povinen nahlásit příslušnému ÚP obsazení volného místa cizincem, 

který je drţitelem MK. Zároveň je povinen ÚP písmeně informovat v případě, ţe 

cizinec, kterému byla udělena MK, nenastoupil do práce (nejpozději do 45 kalendářních 

dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho ţádosti o vydání MK), nebo ukončil zaměstnání 

před dobou, na kterou bylo povolení vydáno, nebo v případě, ţe zaměstnání bylo 

ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ e) ZP nebo 

dohodou z týchţ důvodů anebo okamţitým zrušením podle § 56 ZP.
27
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 BOUŠKOVÁ,P. Modrá karta – informace pro zaměstnavatele. [online]. [cit. 2011-04-06]. Portál 

MPSV. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/zam>. 



30 

 

5 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je v ČR upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění (dále „ZVZP“). Tento zákon vymezuje okruh osob – pojištěnců, na které se 

vztahuje. Dle § 2  ZVZP jsou povinně zdravotně pojištěny osoby mající trvalý pobyt na 

území ČR a dále osoby, které na území ČR sice nemají trvalý pobyt, ale jsou 

zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 

Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance podle  

§ 5 písm. a) ZVZP. Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, 

které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti či funkčních poţitků. 

5.1 Pojištění osob z EU, EHP a Švýcarska 

 

Základními právními normami pro poskytování zdravotní péče v rámci EU jsou 

koordinační nařízení. Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004  

a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují 

Nařízení  Rady (EHS) č. 1408/71 a Nařízení Rady (EHS) č. 574/72.
28

 Tato nařízení jsou 

platná ve všech státech EU
29

 a mají aplikační přednost před zákonem. Pracovníci na 

základě výkonu činnosti v daném státě vstupují do systému veřejného zdravotního 

pojištění (dále jen „VZP“) příslušného státu EU. Toto platí bez ohledu na bydliště 

pracovníka, sídlo zaměstnavatele, bez ohledu na právní předpisy, na základě kterých 

byla uzavřena pracovní smlouva a bez ohledu na skutečnost, zda se jedná  

o pracovněprávní vztah či o výkon samostatně výdělečné činnosti. 

Osoba je povinna se po příjezdu do ČR nahlásit u zvolené zdravotní pojišťovny. Ta na 

základě data narození generuje číslo pojištěnce a následně vystaví kartičku pojištěnce – 

EHIC (European Health Insurance Card).  Karta je těmto osobám a jejich rodinným 
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 Evropská unie. [online]. [cit. 2011-04-23]. Česká správa sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/>. 
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příslušníkům vydávána z titulu nařízení EU a její platnost je zpravidla 2 roky. Na 

základě předloţení této karty má osoba nárok na plnou zdravotní péči na území ČR.
 30

 

5.2 Pojištění cizinců 

 

V případě, ţe cizinec získá trvalý pobyt na území ČR, stává se účastníkem VZP a je 

povinen se zaregistrovat u některé ze zdravotních pojišťoven. Cizinec, který nemá na 

území ČR trvalý pobyt, se stává účastníkem VZP v případě, ţe je zaměstnán  

u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, případně je cizinec 

občanem jednoho ze států, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu  

o sociálním zabezpečení. 

V den nástupu do zaměstnání je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli, u které 

pojišťovny je zdravotně pojištěn. Nezvolí-li si zaměstnanec sám zdravotní pojišťovnu, 

pak je zaměstnavatel povinen splnit oznamovací povinnost vůči Všeobecné zdravotní 

pojišťovně. Zdravotní pojišťovna vystaví této osobě průkaz zelené barvy. VZP zaniká 

dnem ukončení zaměstnání.
 31
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6 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení v ČR sestává z pojistného na důchodové zabezpečení, příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Jedná se o oblast velice 

rozsáhlou, a proto budou, vzhledem k rozsahu a zaměření práce, zmíněny jen základní 

právní předpisy a principy této problematiky. Základním právním předpisem v ČR pro 

tuto oblast je zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6.1 Nemocenské pojištění  

 

Právní úprava nemocenského pojištění je nově od 1. 5. 2010 upravena Nařízením 

Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady ES č. 987/2009, dále zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenské pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů a dále dvoustrannými smlouvami o sociálním zabezpečení.
32

  

Účast na nemocenském pojištění je pro zaměstnance povinná a vzniká dnem nástupu do 

zaměstnání. Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda je zaměstnanec 

občanem ČR či jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny pouze osoby 

pracující na území ČR pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR. „Zaměstnanci, kteří 

jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, 

pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR 

uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.“
33
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 ČR má smlouvu uzavřenou s Bulharskem, Francií, Chile, Chorvatskem, Izraelem, Svazovou republikou 
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Quebekem, SRN, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem, Španělskem, Švýcarskem, Ukrajiou, 

USA a Tureckem. BOUŠKOVÁ, P.; KOLMEROVÁ V. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání 
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Zaměstnavatel je povinen Okresní správě sociálního zabezpečení oznámit vţdy do  

8 kalendářních dnů zásadní změny, jako je nástup zaměstnance do zaměstnání, změny 

údajů a i případný den skončení zaměstnání. Činí tak na předepsaném formuláři.
34

 

6.2 Důchodové pojištění 

 

Právní úprava důchodového pojištění je upravena zejména zákonem č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DP“), dále Nařízením 

Evropského parlamentu  a Rady ES č. 883/2004 a Nařízením Evropského parlamentu  

a Rady ES č. 987/2009. Stejně jako u výkladu nemocenského pojištění se i zde rozumí 

cizincem osoba, která není státním občanem ČR.  

Důchodového pojištění jsou v ČR povinně účastny osoby vyjmenované v § 5 DP, 

v případě, ţe splňují podmínky pro účast zaměstnanců. Osoby uvedené v § 5 tohoto 

zákona lze rozdělit do dvou skupin. V první jsou zaměstnanci, kteří mají sjednaný 

pracovněprávní vztah dle českých právních předpisů a do druhé spadají osoby, které 

mají pracovněprávní vztah sjednaný podle cizích právních předpisů. Cizinci mohou 

spadat do obou těchto skupin. 

Zaměstnavatel je povinen u cizinců, které zaměstnává plnit v rámci důchodového 

pojištění stejné povinnosti jako u osob, které jsou státními příslušníky ČR. Je povinen 

vést evidenční listy důchodového pojištění a další potřebné záznamy o skutečnostech 

rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění a předkládat je příslušným 

orgánům činným v oblasti sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé jsou povinni hlásit 

veškeré změny a to vţdy do 8 dnů od nastalé skutečnosti.
35
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7 Zdaňování příjmů zaměstnanců cizinců  

Zdaňování příjmů cizinců je oblast velice rozsáhlá, a proto se v rámci práce zaměřím 

pouze na zdaňování příjmů cizinců zaměstnanců. Na úvod je třeba uvést, ţe v této části 

práce bude cizincem rozuměna jak osoba z EU, EHP a Švýcarska, tak i osoba z třetích 

států. Rozhodující je u této problematiky nikoliv určení státního občanství, ale určení 

daňového rezidentství.  

7.1 Právní úprava 

 

Zdaňování příjmů cizinců je upraveno řadou právních předpisů. Jedná se zejména  

o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Při řešení této 

problematiky můţe být rovněţ nápomocen Pokyn D-300, k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení výše uvedeného zákona. Z dalších právních předpisů 

se problematiky dotýká zákon č. 280/2009 Sb., daňový řad. Důleţitým dokumentem 

jsou i smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“), které má ČR, stejně jako 

většina vyspělých států, uzavřené dle modelu OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development). ČR má v současné době uzavřenou SZDZ se 76 státy 

světa (stav k 1. 1. 2011).
36

 Skutečnost, ţe mají SZDZ aplikační přednost před českými 

zákony je upravena v článku 10 Ústavy ČR.  

7.2 Určení daňového rezidentství 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, za zásadní lze označit určení daňového rezidentství fyzické 

osoby – poplatníka. Toto je upraveno jak v ZDP, tak i ve SZDZ. Daňoví rezidenti ČR  

FO jsou upraveni v §2 odst. ZDP.: „Poplatníci, kteří mají na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na 

příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů 

                                                 
36

 Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku 

podle stavu k 1. 1. 2011.  [online]. [cit. 2011-05-60] Business center. Dostupné z: 

<http://business.center.cz/business/finance/dane/smlouvy_dvoji_zdaneni.aspx>. 
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v zahraničí.“
37

  Daňoví rezidenti ČR zde tedy mají neomezenou daňovou povinnost 

vztahující se na jejich celosvětové příjmy. Bliţší vymezení pojmů poskytuje Pokyn  

D-300 a následující odstavce § 2 ZDP. Bydlištěm se rozumí stálý byt, který je 

poplatníkovi kdykoliv k dispozici, a to jak vlastní či pronajatý, o kterém lze usuzovat, 

ţe se zde poplatník míní trvale zdrţovat.  Pojmem „obvykle se zdrţují“ se rozumí ti, 

kteří se na území ČR zdrţují alespoň 183 dní v kalendářním roce.  Do této lhůty se 

započítává kaţdý den na území ČR a to včetně dnů příjezdů a odjezdů, dále se 

započítávají i víkendy, svátky, jestliţe je po nich pokračováno ve výkonu závislé 

činnosti.
38

 

Daňoví nerezidenti FO jsou vymezeni v § 2 odst. 3 ZDP následovně: „Poplatníci 

neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví příslušné mezinárodní smlouvy, mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky.“
39

 V ZDP se neuţívá pojem „daňoví nerezidenti“, ale pojem poplatníci 

uvedení v § 2 odst. 3 ZDP. Tito mají omezenou daňovou povinnost vztahující se pouze 

na příjmy plynoucí jim ze zdrojů na území ČR. 

V případě, ţe má ČR s příslušným státem uzavřenou SZDZ, lze určit daňové 

rezidentství FO na základě článku 4 - Rezidentství. V případě sporných případů se 

postupuje dle druhého odstavce, kdy je daňové rezidentství určeno na základně několika 

základních podmínek. V prvním kroku se posuzuje, kde má osoba stálý byt. Jestliţe má 

byt v obou, nebo v ţádném ze smluvních států, pak se přihlíţí ke skutečnosti, kde má 

osoba středisko svých ţivotních zájmů. V případě, ţe nelze daňové rezidentství určit na 

základě této definice, pak se předpokládá, ţe je osoba daňovým rezidentem ve státě, 

jehoţ je státním příslušníkem. Jestliţe je osoba státním příslušníkem obou nebo ani 

jednoho ze smluvních států, je daňové rezidentství určeno na základě vzájemné dohody 

smluvních států.
40

 

                                                 
37

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. §2 odst. 2. 
38

 DVOŘÁKOVÁ, L. a kol. Daně II., s. 163 -164. 
39

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. §2 odst. 3. 
40

 Smlouva mezi Českou republikou a slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Čl. 4. 
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 Poté, co je určeno daňové rezidentství, je třeba posoudit, zda příjem spadá  

do § 22 ZDP. Zde lze nalézt taxativní výčet příjmů ze zdrojů na území ČR u poplatníků 

uvedených v § 2 odst. 3 ZDP.  

Pro osoby uvedené v § 2 odst. 3 ZDP je podstatné, který příjem se povaţuje za příjem 

ze zdroje na území ČR. V § 22 jsou příjmy rozděleny na dvě základní kategorie. Do 

první spadají příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. a) – f) a písm. h) ZDP. Tyto příjmy 

jsou povaţovány za příjmy ze zdrojů na území ČR v kaţdém případě, bez ohledu na 

skutečnost, od koho nerezidentovi plynou. Do druhé skupiny spadají příjmy uvedené  

v § 22 odst. 1 písm. g) ZDP. Tyto příjmy jsou povaţovány za příjem ze zdrojů na území 

ČR pouze v případě, ţe jsou poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3 ZDP placené 

českými daňovými rezidenty nebo jsou mu placeny stálými provozovnami daňových 

nerezidentů, které jsou umístěny v ČR.
41

 

 

7.3  Základní principy výpočtu daně ze závislé činnosti 

 

Předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti se rozumí příjmy takto v ZDP označené, 

jedná se tedy o příjmy uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) aţ d) ZDP.  Zákon rovněţ stanoví, 

které příjmy jsou od daně osvobozeny. Jedná se o příjmy uvedené v § 6 odst. 9 písm. a) 

aţ t) ZDP.  Dále je nutné upozornit na příjmy, které nejsou předmětem daně. Tyto jsou 

uvedeny v § 6 odst. 7 písm. a) aţ d) ZDP. 

Za základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti se povaţují příjmy ze závislé 

činnosti nebo funkční poţitky navýšené o částky pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanost a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 

které je povinen platit zaměstnavatel. 

 

 

                                                 
41
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7.4 Daňová optimalizace 

 

Určení daňového rezidentství je rozhodující pro uplatnění určitých výhod, které jsou 

vymezené v ZDP. Jedná se o nezdanitelné části základu daně uvedené v § 15 ZDP  

a dále o slevy uvedené v § 35ba a v §35c ZDP. Na některé z nich má nárok jak daňový 

rezident, tak i daňový nerezident, nárok na získání některých z nich je podmíněn 

splněním daných podmínek.  

 

7.4.1 Nezdanitelná část základu daně 

 

Daňoví rezidenti mají zejména nárok na odpočet hodnoty daru od základu daně. ZDP 

stanoví moţnost odpočtu v případě, ţe „ ... úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období 

přesáhne 2 %  ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst 

nejvýše 10 %  ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho 

odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč“.
 42

   

Dále mají daňoví rezidenti nárok na odpočet příspěvku nejvýše 12 000,- Kč, který 

poplatník zaplatil za jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem. „Částka, kterou 

lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní 

připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Nebo 

penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem  

a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na 

penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána 

výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně 

nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu 

příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.“
43

  

Od základu daně mohou daňoví rezidenti odečíst zaplacené pojistné na soukromé 

ţivotní pojištění. Maximálně lze v úhrnu odečíst 12 000,- Kč.  

                                                 
42

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. § 15 odst.1. 
43

 Tamtéţ. § 15 odst. 5. 
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V neposlední řadě si mohou daňoví rezidenti odečíst od základu daně částku, „ … která 

se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

úrokům z hypotečního úvěru.“ 
44

 

 Kompletní výčet poloţek lze najít v § 15 odst. 1 – 8 ZDP.  Nárok na odečet těchto 

poloţek od základu daně má poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP v případě, ţe „úhrn 

jeho příjmů ze zdrojů na území ČR dle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů 

s výjimkou příjmů, kterou nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, nebo 

příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou.“
45

 V právní úpravě platné pro rok 2010 platilo 

splnění podmínky „90 %“ pouze v případě úroků, ostatní mohly být uplatněny bez 

splnění podmínky. 

 

7.4.2 Slevy dle § 35ba 

 

Daňový rezident i poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP má nárok na slevu na 

poplatníka, která pro rok 2011 činí 23 640,- Kč za zdaňovací období. Pro rok 2010 se 

jednalo o částku 24 840,- Kč za zdaňovací období. Dále mají obě skupiny poplatníků 

nárok na slevu dle § 35b odst. 1 písm. f) ZDP – slevu na poplatníka, který se soustavně 

připravuje na budoucí povolání a to aţ do dovršení věku 26 let, ve výši 4020,-Kč za 

zdaňovací období.  

Nárok na slevu na dani poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 ZDP u ostatních poloţek toto 

paragrafu je pouze v případě, ţe „úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR dle § 22 činí 

nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, kterou nejsou předmětem daně, 

nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou.“
46

  

 

7.4.3 Slevy dle § 35c 

 

Daňový rezident ČR má nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící s ním 

v domácnosti a to ročně ve výši 11 604,- Kč. V roce 2010 činilo daňové zvýhodnění na 

                                                 
44

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. § 15 odst. 3. 
45

 Tamtéţ. § 15 odst. 9. 
46

 Tamtéţ. § 35ba odst. 2. 
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vyţivované dítě 10 680,- Kč. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP má nárok na daňové 

zvýhodnění dle § 35c pouze v případě, ţe  „…úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR 

dle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána 

srážkou.“
47

 Na rozdíl od poloţek uvedených v § 35ba ZDP můţe daňový poplatník 

uplatnit poloţky tohoto paragrafu i ve formě daňového bonusu. 

Praktický význam výše uvedeného pro zdaňování mezd zaměstnanců za práci na území 

ČR tkví ve skutečnosti, ţe daňový rezident můţe uplatnit výhody ve zdanění jiţ při 

výpočtu měsíčních daňových záloh, kdeţto poplatníkovi vymezenému v § 2 odst. 3 

ZDP se některé výše uvedené slevy a úlevy poskytnou teprve na základě skutečnosti, 

zda alespoň 90 % příjmů poplatníka pochází ze zdrojů na území ČR a v pouze 

v případě, ţe poplatník podá po skončení zdaňovacího období daňové přiznání.
48

 

7.5 Osvobození příjmů za závislé činnosti 

 

Při zdaňování příjmů zaměstnanců je třeba brát v potaz moţnost osvobození příjmů 

poplatníků vymezených v § 2 odst. 3 ZDP v případě, ţe jim plynou od zaměstnavatelů, 

kteří mají sídlo či bydliště v zahraničí a zároveň je splněna podmínka, ţe doba spojená 

s výkonem činnosti nepřesáhne 183 dní v jakémkoliv období 12 po sobě jdoucích 

měsíců. Bliţší specifikace je uvedena v § 6 odst. 9 písm. f) ZDP. 

7.6 Změna rezidentství v průběhu zdaňovacího období 

 

V rámci této práce bych ráda zmínila i moţnosti změny daňové rezidence v průběhu 

roku. Nastat mohou dva případy, ke kterým podává výkladové stanovisko Pokyn D-300. 

V případě, ţe dojde u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči ČR v průběhu 

zdaňovacího období z důvodu změny bydliště, pak se jeho status daňové rezidence 

posuzuje za příslušné části roku samostatně. V případě, ţe dojde ke změně ve statusu 

                                                 
47
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z důvodu skutečnosti, ţe se zde poplatník obvykle zdrţuje, pak se tento status uplatní po 

celé zdaňovací období.
49

  

7.7 Metody vyloučení dvojího zdanění 

 

Určení daňového rezidentství je důleţité zejména z důvodu určení, kde mají být 

zdaňovány celosvětové příjmy konkrétní fyzické osoby. Ačkoliv mohou být některé 

příjmy zdaňovány ve státě zdroje, mají jejich vlastníci povinnost přiznat je i ve státě své 

daňové rezidence. Aby nedocházelo k situaci, ţe některý příjem bude zdaněn dvakrát, 

obsahují SZDZ článek „Zamezení dvojího zdanění“, který stanoví metody, kterými se 

dvojímu zdanění zamezí.
50

 Otázka dvojího zdanění je rovněţ řešena v ZDP, kde je této 

skutečnosti věnován § 38f.  

Metody zamezení dvojího zdanění lze rozdělit do dvou základních kategorií. Do první 

spadají metody vynětí, do druhé metody zápočtu.  

Metoda vynětí se dále dělí na metodu úplného vynětí nebo metodu vynětí s výhradou 

progrese. V případě aplikace metody úplného vynětí se k příjmu, který rezident dosáhl 

v zahraničí, nepřihlíţí a daň, kterou je rezident povinen platit ve státě své rezidence, 

není takto vyňatým příjmem ovlivněna. V případě, ţe bude uţita metoda vynětí 

s výhradou progrese, se příjem dosaţený v zahraničí nezahrnuje do základu daně, avšak 

daňová sazba je vypočítávána s ohledem na tento vyňatý příjem. Tato metoda má však 

význam pouze v případě uţití progresivní daňové sazby. V nově uzavřených SZDZ se 

tedy od této metody upouští a je uplatňována metoda zápočtu
51

. 

V případě uţití metody zápočtu se příjmy zdaněné v zahraničí zahrnují v celé výši do 

základu daně rezidenta s tím, ţe daň zaplacená v zahraničí se odečte od daně v ČR. 

Metoda zápočtu můţe být provedena buď jako zápočet prostý, nebo zápočet úplný. 

Metoda úplného zápočtu umoţňuje od dluţné daně v ČR odečíst celou daň zaplacenou 

v zahraničí a to i v případě, kdy je tato daň vyšší neţ daň z příjmů vypočtená v ČR ze 

zdrojů v zahraničí. V případě zápočtu prostého se započítá jen taková část zahraniční 
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daně, která by odpovídala zahraničnímu příjmu v tuzemsku.
52

 Výpočet je uveden 

 v § 38f ZDP. Částka se stanoví jako součin daňové povinnosti, která se vztahuje 

k příjmům plynoucí ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na 

základu daně před uplatněním poloţek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných 

částí základu daně.  Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti. 

7.8 Povinnost podání daňového přiznání 

 

Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou 

definováni v § 38 ZDP. Ten říká, ţe „daňové přiznání je povinen podat každý, jehož 

roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, 

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

srážkou podle zvláštní sazby daně.“
53

 

Pro problematiku zdaňování příjmů ze závislé činnost cizinců je však podstatný 

následující odstavec § 38g ZDP, který vymezuje, ve kterých případech není třeba 

podávat daňové přiznání. „Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má 

pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle § 6 od jednoho nebo postupně od 

více plátců (…). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 

příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k (…) a nemá jiné příjmy podle 

§ 7 až § 10 vyšší než 6 000 Kč.“
54

 

Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený 

 v § 2 odst. 3 ZDP, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) 

ZDP, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
55

 V případě, ţe 

daňový nerezident po skončení zdaňovacího období nepodá daňové přiznání, nemá 

nárok na uplatnění odečtu výše uvedených poloţek.  

 

 

                                                 
52

 VYŠKOVÁ, M. Cizinci a daně. s. 98 – 99. 
53

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. § 38g odst. 1. 
54

 Tamtéţ. § 38g odst. 2. 
55

 Tamtéţ. § 38g odst. 2 
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8 Praktická část 

V praktické části mé bakalářské práce bych ráda navázala na výše uvedené poznatky 

získané studiem odborné literatury, aktuálních webových článků i příslušných zákonů. 

Tato kapitola bude rozčleněna do několika podkapitol, z nichţ kaţdá bude věnována 

specifické skupině osob ve vztahu jejich zaměstnání v ČR. Pozornost bude zaměřena na 

zaměstnávání osob z EU, kde vzhledem ke skutečnosti, ţe není třeba zvláštních 

pracovních povolení k zaměstnání, je postup poměrně jednoduchý. Stejná pravidla platí 

i pro osoby ze států EHP a Švýcarska.  

Specifičtější a značně sloţitější je situace při zaměstnávání osob ze třetích států – 

cizinců. V tomto případě osoba musí splnit řadu poţadavků a vyplnit velké mnoţství 

formulářů, zaplatit nemalou částku za správní poplatky a neposlední doloţit například 

doklad o dobrém zdravotním stavu a doklad o zajištění ubytování v ČR. 

Částečné změkčení a zjednodušení výše uvedených nezbytností pro získání všech 

povolení k zaměstnání v ČR přináší tzv. zelená karta, která v sobě spojuje jak povolení 

k pobytu, tak i povolení k zaměstnání. Omezení této karty však spočívá v tom, ţe můţe 

být vydána pouze na určité pozice a pouze občanům určených států. Od 1. ledna 2011 

můţe být cizinec zaměstnán v ČR na základě modré karty. I zde však platí jistá 

omezení, proto bude kompletní postup zpracován v samostatné kapitole, stejně jako  

u zelené karty. 

U některých kapitol věnovaných jednomu specifickému typu zaměstnání osob bude 

rovněţ provedeno zjištění daňové rezidence na základě SZDZ a následně řešeny 

rozdílné situace. V neposlední řádě bude v návaznosti na zjištění daňového rezidentství 

provedeno zdanění buď příjmů dosaţených v ČR, případně zdanění celosvětových 

příjmů daňového rezidenta ČR, kde budou aplikovány metody zamezení dvojího 

zdanění.  

V závěrečných návrzích budou vyhodnoceny jednotlivé postupy cizinců pro získání 

zaměstnání v ČR, budou porovnány jednotlivé varianty zdanění a navrţena doporučení 

pro optimalizaci daňové povinnosti. 
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8.1 Zaměstnání a zdanění osob z EHP 

 

K 1. lednu 1994 vznikl na základě dohody uzavřené mezi Evropským sdruţením 

volného obchodu (ESVO) a Evropskou unií tzv. Evropský hospodářský prostor – 

European Economic Area (EEA). Jednotný trh EU byl tak rozšířen o účast Norska, 

Islandu a Lichtenštejnska. Švýcarsko členem není, neboť jeho občané v referendu účast 

odmítli. Pro tyto tři státy tedy platí stejné svobody jako pro občany států EU. Tedy 

volný pohyb zboţí, sluţeb, kapitálu a neposlední řadě i volný pohyb osob.
56

  

Poslední zmiňované je podstatné pro zpracování následujícího příkladu, kdy bude 

postup pro zaměstnání občana z EHP poměrně jednoduchý jak pro českého 

zaměstnavatele, tak i pro ţadatele o zaměstnání. 

V neposlední řadě je podstatná i existence smluv o zamezení dvojího zdanění. ČR má 

uzavřenou SZDZ s Norskem a Islandem. S Lichtenštejnskem SZDZ dosud uzavřena 

není.  

K 31. 12. 2010 byly na území ČR evidovány následující počty cizinců ze států EHP 

s povoleným pobytem.  

Státní příslušnost 
Trvalý pobyt Dlouhodobý pobyt 

Celkem 
muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 

Island 5 3 8 14  8 22 30 

Lichtenštejnsko 1 0  1 2 2 4 5 

Norsko 35 9 44 70 27 97 141 

 Tabulka 1: Počet evidovaných osob ze států EHP  v ČR k 31. 12. 201057 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe největší počet u nás evidovaných osob z této 

kategorie pochází z Norska. V praktickém příkladu se tedy budu věnovat zaměstnání  

a následnému zdanění příjmů osoby z tohoto státu. 

                                                 
56

 Evropský hospodářský prostor – EHP.  [online]. 21. 7. 2010 [cit. 2011-05-14]. Businessinfo.cz 

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikani-v-eu/evropsky-hospodarsky-prostor-

ehp/1000520/7824/>. 
57

 Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 12. 2010. [online]. [cit. 2011-05-14]. 

Policie ČR Dostupné z:<http://www.policie.cz/soubor/tdu-03-2010-pdf.aspx>. 
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8.1.1 Zaměstnání a zdanění příjmů manažera z Norska 

 

Následující kapitola bude věnována postupu českého zaměstnavatele, postupu norského 

manaţera a poslední část bude věnovaná výpočtu daně z příjmů včetně její 

optimalizace. 

 

8.1.1.1 Výchozí situace 

 

Česká developerská společnost 4DEVELOP, s. r. o se sídlem v Brně v posledním roce 

zaznamenala růst a naskytla se jí příleţitost k expanzi. K uskutečnění svého záměru 

však potřebuje špičkového manaţera. Toho se jí však dlouhodobě nedařilo vyhledat. 

Dostala však typ na norského manaţera pana Jonase Eliasena. Po delším jednání se na 

podzim 2010 obě strany dohodly na nástupu k 1. lednu 2011. Předtím však bylo třeba 

vyřídit několik nezbytných formalit.  

 

8.1.1.2 Postup budoucího zaměstnance Jonase Eliasena 

 

Jelikoţ je pan Jonas Eliasen občanem státu patřícího do EHP, má stejná práva jako 

občané EU, a tudíţ i stejná práva jako občan ČR. Je mu umoţněn volný pohyb v rámci 

společenství a v rámci něj můţe ţádat o volná pracovní místa. Po oslovení společností 

4DEVELOP a jeho přijetí nabídky tedy nemusí ţádat o pracovní povolení.  

Přesto se mu některé formality nevyhnou. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se celá záleţitost 

vyřizovala na sklonku roku 2010, nebyla ještě v platnosti novela CZ, a tak pan Elisen 

postupoval podle znění platného v tom roce. Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu 

podal na inspektorátu cizinecké policie v Brně. Zde mu bylo následně vydáno a platnost 

stanovena na dobu 10 let. Dle zákona o správě daní a poplatků, který byl v té době 

platný, je vydání povolení k pobytu osobě z EHP osvobozeno. Pan Eliasen si rovněţ 

musí zajistit ubytování, potvrzení o zajištěném ubytování však od něj nebude oficiální 

cestou nikdo vyţadovat. V neposlední řadě se musí po příjezdu do ČR nahlásit  
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u zvolené zdravotní pojišťovny, která mu na základě jeho data narození vygeneruje 

číslo pojištěnce a vystaví kartičku. 

 

8.1.1.3 Postup zaměstnavatele společnosti 4DEVELOP, s. r. o. 

 

Společnost 4DEVELOP je povinna vést pana Eliasena v evidenci, stejně jako ostatní 

zaměstnávané cizince. Dále je povinna jej jako svého zaměstnance nahlásit na OSSZ 

a řádně a včas za něj platit odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.  

 

8.1.1.4 Zdanění příjmů 

 

Při vyřizování formalit pro zaměstnání se nevyskytly ţádné komplikace, a tak mohl být 

pan Eliasen u české společnosti 4DEVELOP zaměstnán po celý kalendářní rok 2011. 

Níţe jsou uvedeny veškeré celosvětové příjmy pana Eliasena a další skutečnosti 

nezbytné pro výpočet jeho daňové povinnosti vůči ČR za rok 2011. 

Vstupní informace  

Pan Eliasen se do ČR přestěhoval společně s celou rodinou, tedy svými dvěma dětmi  

a manţelkou, která v ČR nemá vlastní příjmy přesahující 68 000,- Kč. V ČR si pronajali 

rodinný domek a byt v Norsku se rozhodli pronajmout. Za pronájem v roce 2011 měl 

pan Eliasen příjmy po přepočtu na českou měnu 360 000,- Kč, na dani v Norsku zaplatil 

60 000,- Kč. Dále poskytl dar psímu útulku ve výši 10 000,- Kč a v témţ roce 

absolvoval zkoušku související s výkonem jeho činnosti, kterou si hradil sám a to ve 

výši 25 000,- Kč. Jeho hrubá mzda od českého zaměstnavatele činila  

110 000,- Kč/měsíčně. U zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka k dani. 
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Hrubá měsíční mzda 110 000,- Kč 

Super hrubá měsíční mzda = hrubá mzda x 1,34 147 400,- Kč 

Záloha na daň dle §38h ZDP   22 110,- Kč 

Měsíční sleva na poplatníka dle § 35ba     1 970,- Kč 

Záloha na daň po slevě    20 140,- Kč 

Měsíční daňové zvýhodnění na 2 děti dle §35c      1 934,- Kč 

Měsíční sraţená záloha na daň  18 206,- Kč 

Roční zálohy na daň      218 472,- Kč 

Tabulka 2: Výpočet ročních záloh na daň pana Eliasena 

 

Řešení zdanění příjmů pana Eliasena za rok 2011 

Jelikoţ je mezi ČR a Norskem uzavřena SZDZ, postupuje se při určení daňového 

rezidentství a tedy určení státu, kde bude poplatník zdaňovat své celosvětové příjmy, 

právě dle článku 4 platné SZDZ. Dle odstavce prvního je pan Eliasen daňovým 

rezidentem ČR.  

Za pronájem bytu obdrţel 360 000,- Kč, v Norsku na dani zaplatil 60 000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe je daňovým rezidentem ČR, musí zde přiznat své celosvětové 

příjmy. Dle českého ZDP můţe příjmy sníţit buď o reálné výdaje, nebo o částku 

rovnající se 30 % příjmů. Pan Eliasen tedy vyuţil druhé moţnosti a uplatnil výdaje ve 

výši 108 000,- Kč. Dílčí základ daně pro § 9 činí 252 000, -Kč. 

Pan Eliasen si dále můţe dle § 15 odst. 1 ZDP uplatnit dar psímu útulku a to v plné výši 

10 000,- Kč. Splnil podmínku minimální výše 1 000, -Kč a zároveň dar nepřesáhl 10 % 

ze základu daně. Dle § 15 odst. 8 ZDP postupuje i při uplatnění úhrady za zkoušku 

prokazující výsledky dalšího vzdělávání. Za ni zaplatil 25 000,- Kč, avšak dle 

ustanovení § 15 odst. 8 ZDP si můţe uplatnit nejvýše 10 000,- Kč. Souhrnná výše 

nezdanitelných částí základu daně tak činí 20 000,-Kč. 

Jelikoţ je pro zdaňovací období 2011 českým daňovým rezidentem, nevztahuje se na 

něj ujednání § 35ba odst. 2 a ani § 35c odst. 5 ZDP. Má tedy nárok na slevu na 

poplatníka i na manţelku, která nemá vlastní příjmy vyšší jak 68 000,- Kč  

a v neposlední řadě i daňové zvýhodnění na vyţivované děti.  
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Položka  Částka v Kč Poznámka 

Příjmy dle § 6 1 768 800,- 12 x 147 400 SHM 

Příjmy dle § 9 za pronájem bytu v Norsku 252 000,- Výdaje dle § 9 odst. 4 

Dílčí základ daně § 6 a § 9 2 020 800,-  

Nezdanitelné část základu daně dle §15 20 000,- Výpočet viz výše 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 2 000 800,-  

ZD zaokrouhlený dle §16 2 000 800,-  

Daň vypočtená dle § 16 300 120,-  

Daň zaplacená v Norsku 37 425,- Postup dle SZDZ 

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,-  

Sleva na manţelku dle § 35ba dle odst. 1 písm. b) 23 640,- Viz § 38 odst. 5 

Daňová povinnost po uplatněných slevách 215 415,-  

Sleva na dítě dle § 35c 23 208,- 2 děti 

Zaplacené zálohy 218 472,-  

Výsledná daňová povinnost  - přeplatek -26 265,- Kč  

Tabulka 3: Výpočet výsledné daňové povinnosti pana Eliasena 

 

Příjmy dosažené ze zdrojů ze zahraničí 

Při podání daňového přiznání musí pan Eliasen zohlednit i daň zaplacenou v zahraničí. 

Při výpočtu postupuje dle SZDZ a to konkrétně dle článku 6 – Příjmy z nemovitého 

majetku, který udává, ţe příjmy, které pan Eliasen pobírá z pronájmu, mohou být 

zdaněny v Norsku. Avšak vůči ČR má neomezenou daňovou povinnost. Aby se 

zabránilo dvojímu zdanění, postupuje se následně dle článku 22 – Vyloučení dvojího 

zdanění, odst. 2. Vyuţije metody zápočtu prostého.  

Zápočet prostý: 

Daňová povinnost vztahující se ke zdrojům na území ČR i zahraničí x (podíl příjmů ze 

zdrojů v zahraničí / základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu 

daně a nezdanitelných částí základu daně)
58

 

V druhém případě, lze zvolit postup dle jednotlivých řádků daňového přiznání 

fyzických osoba přílohy č. 3. 

                                                 
58

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. § 38f odst. 2. 
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Koeficient zápočtu  

(Příjmy ze zdrojů v zahraničí – výdaje) / základ daně z celosvětových příjmů x 100 

__252 000__  x 100 = 12,47 

   2 020 800 

 

 

Daň dle § 16 ZDP  x koeficient / 100  

 

300 120 x 12,47 = 3 742 496,4 / 100 = 37 424,96 = 37 425,- Kč  

 

Tímto výpočtem získáme výši daně uznané k zápočtu. 

V zahraničí byla na dani zaplacena částka 60 000,- Kč. Dle výpočtu metodou zápočtu 

prostého lze maximálně v ČR započíst 37 425,- Kč. 

 

8.1.1.5 Závěr, návrhy 

 

Jelikoţ byl pan Eliasen pro zdaňovací období daňovým rezidentem ČR, mohl bez 

omezení vyuţít daňových slev a zvýhodnění dle § 35ba a § 35 ZDP, tedy slevu na 

poplatníka, slevu na manţelku a slevu na 2 vyţivované děti. Celkově se jednalo  

o částku 70 488,- Kč. Rovněţ mohl uplatnit nezdanitelné části základu daně, které 

v jeho případě činily v souhrnu 20 000,- Kč.  

Po skončení zdaňovacího období musí pan Eliasen podat daňové přiznání, jelikoţ má 

příjmy dle § 7 - § 10 ZDP vyšší neţ 6 000,- Kč za rok. Zde zohlední jak příjmy 

dosaţené ze zdrojů v ČR, tak i příjmy ze zdrojů v zahraničí. Do speciální přílohy č. 3 

k daňovému přiznání pak uvede daň zaplacenou v zahraničí. Nově je lhůta dle DŘ pro 

podání daňového přiznání stanovena do 1. 4. 2012. 

Jak vyplývá z výše uvedených výpočtů, daň zaplacená v zahraničí je vyšší neţ daň, 

kterou si můţe uplatnit v daňovém přiznání. Zbývající částku, která převyšuje 

maximální moţnou, tedy 22 575,- Kč si můţe příští rok uplatnit do nákladů. 

Všemi výše uvedenými, zákonem povoleným prostředky si pan Eliasen optimalizoval 

svoji daňovou povinnost vůči ČR a dosáhl tak přeplatku na dani z příjmů, které zde 

v roce 2011 zdaňoval jako český daňový rezident. 
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8.2 Zaměstnání a zdanění osob z EU 

 

K 1. lednu 2011 měla Evropská unie 27 členských států. Poslední přistoupivší byly státy 

Rumunsko a Bulharsko v roce 2007. V rámci EU platí volný pohyb zboţí, kapitálu, 

sluţeb a osob.  V ČR se tedy mohou o práci ucházet občané členských států. Častými 

zaměstnanci jsou pak osoby ze Slovenska.  

 

Slovensko 
Trvalý pobyt  Dlouhodobý pobyt 

Celkem 
muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 

K 31. 10. 2009 12 789 13 483 2 627 30 274 18 664 48 938 75 210 

 K 31. 12. 2010 14 038 15 035 29 073 24 694 18 013 42 707 71 780 

Tabulka 4: Počet Slováků s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR59 

 

Ačkoliv počet Slováků s trvalým nebo dlouhodobým pobytem mírně poklesl, stále tvoří 

nejpočetnější skupinu osob  ze států EU a druhou nejpočetnější po občanech z Ukrajiny. 

Proto se v následujícím příkladu zaměřím právě na občana ze Slovenska. 

 

8.2.1 Zaměstnání a zdanění příjmů advokáta ze Slovenska 

 

Následující kapitola bude zaměřena na zaměstnání a následné zdanění příjmů advokáta 

ze Slovenska Těţiště této části spočívá v určení daňového rezidentství a následné 

daňové optimalizaci. 

 

 

                                                 
59

 Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 12. 2010. [online]. [cit. 2011-05-14]. 

Policie ČR Dostupné z:<http://www.policie.cz/soubor/tdu-03-2010-pdf.aspx>. 

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 10. 2009. [online]. [cit. 2011-05-146]. 

Policie ČR Dostupné z:<http://www.policie.cz/soubor/tudu-10-2009-pdf.aspx>. 
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8.2.1.1 Výchozí situace 

 

Česká společnost Právníci, s. r. o. se sídlem v Praze se rozhodla posílit svůj tým  

o specialistu na rodinné právo. Vítězným kandidátem pro tuto pozici se stal pan Jozef 

Pilarčík, který se jiţ řadu let na tuto oblast specializuje. Mezi jím a jeho 

zaměstnavatelem byl sjednán v roce 2011 pracovní poměr. 

 

8.2.1.2 Postup budoucího zaměstnance Jozefa Pilarčíka 

 

Pan Pilarčík, má stejná práva při získávání zaměstnání jako občané ostatních států EU,  

a tudíţ i stejná práva jako občané ČR. Pro výkon zaměstnání v ČR nepotřebuje pracovní 

povolení, musí pouze vyplnit ţádost k dlouhodobému pobytu na území ČR. Tuto 

agendu od roku 2011 spravují regionální pracoviště MV. Ţádost je pro občany EU 

osvobozena od poplatku. Pan Pilarčík se musí nahlásit u zvolené zdravotní pojišťovny. 

V případě, ţe tak neučiní, je za něj povinen toto uskutečnit jeho zaměstnavatel. 

 

8.2.1.3 Postup zaměstnavatele - společnosti Právníci, s. r. o. 

 

Společnost Právníci, s. r. o. je povinna vést pana Pilarčíka v evidenci všech 

zaměstnávaných cizinců i osob z EU. Rovněţ je povinna za něj řádně a včas platit 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

 

8.2.1.4 Zdanění příjmů 

 

Poté co byly vyřízeny nezbytné formality pro zaměstnání pana Pilarčíka, mohl být 

sjednán pracovní poměr od 1. června 2011. Níţe jsou uvedeny skutečnosti rozhodné pro 

určení daňového rezidentství a následné daňové povinnosti za rok 2011. 
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Vstupní informace  

Pan Pilarčík, bezdětný, svobodný občan SR, má k dispozici stálý byt v Bratislavě  

a zároveň si vzhledem k výkonu činnosti v ČR pronajal byt v Praze. Oba byty jsou mu 

nepřetrţitě k dispozici. Jeho rodiče trvale ţijí v Německu. Pan Pilarčík vykonával 

ekonomickou činnost jak na území ČR, tak i na území SR. V prvním zmiňovaném státu 

pobýval celkem 190 dní, na Slovensku pak 210 dní. 

Za výkon závislé činnosti na území ČR pobíral od českého zaměstnavatele hrubou 

měsíční mzdu ve výši 85 000,- Kč. Za rok 2011 zaplatil 18 000,- Kč za své penzijní 

připojištění. Dále věnoval dar ve výši 5 000,- Kč chovné stanici divokých kachen.  

U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka k dani. 

Na Slovensku měl, po převodu na českou měnu, následující příjmy. Od svého 

zaměstnavatele obdrţel 150 000,- Kč, dále obdrţel tantiémy ve výši 50 000,- Kč  

a 120 000,- Kč za pronájem rekreačního objektu. 

 

Řešení zdanění příjmů pana Pilarčíka za rok 2011 

Zásadním krokem pro zjištění daňové povinnosti pana Pilarčíka vůči ČR je určení 

daňové rezidence. Jelikoţ je mezi ČR a SR uzavřena SZDZ, bude se postupovat podle 

jejího článku 4 -  Rezident. Na základě prvního odstavce nelze rozhodnout, rezidentem 

kterého státu pan Pilarčík je, respektive na základě výše uvedených skutečností by byl 

rezidentem obou států. Toto však není dle SZDZ moţné, postupuje se tedy dle druhého 

odstavce. Nejprve se posuzuje, kde má FO stálý byt, ten má však v obou státech. 

Druhým kritériem je určení střediska ţivotních zájmů. Vzhledem k výkonu ekonomické 

činnosti na území ČR i SR nelze daňové rezidentství určit ani na základě tohoto kritéria. 

Dále se posuzuje skutečnost, kde se osoba obvykle zdrţuje. Pan Pilarčík se v obou 

státech zdrţoval alespoň 183, coţ je kritériem jak v českém, tak i slovenském ZDP. 

Posledním kritériem, které můţe tuto spornou situaci rozřešit je státní příslušnost FO. 

Pan Pilarčík je občanem SR. Na základě této skutečnosti tedy bude své celosvětové 

příjmy zdaňovat na Slovensku. 
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Na základě výše uvedeného byl pan Pilarčík pro rok 2011 určen jako daňový rezident 

SR. Při zdaňování příjmů na území ČR na něj tedy bude pohlíţeno jako na „daňového 

nerezidenta“, neboli osobu uvedenou v § 2 odst. 3 ZDP.  

Celkové příjmy ze zdrojů na území ČR činí 797 300,-Kč. Ze zdrojů ze zahraničí dosáhl 

příjmů ve výši 320 000,-Kč. Celkové celosvětové příjmy pana Pilarčíka jsou 

1 117 300,- Kč.  

Výpočtem zjistíme podíl příjmů ze zdrojů na území ČR na jeho celosvětových příjmech. 

Příjmy ze zdrojů na území ČR x 100  

Celkové celosvětové příjmy  

   797 300_ x 100 = 71 %   

 1 117 300  

 

Příjmy ze zdrojů na území v ČR tedy představují 71 % jeho celosvětových příjmů. 

Jelikoţ je pan Pilarčík v ČR definován jako poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP, je tato 

informace při zdaňování jeho příjmů zásadní pří výpočtu jeho daňové povinnosti v ČR, 

jak si ukáţeme níţe. 

Pan Pilarčík bude na území ČR zdaňovat pouze příjmy dosaţené ze zdrojů na území 

ČR, tedy příjmy, které mu plynou ze závislé činnosti u společnosti Právníci, s. r. o..  

Jeho měsíční hrubá mzda činila 85 000,-Kč, záloha na daň pak 15 115,- Kč/měsíc. Při 

jejím výpočtu si pan Pilarčík mohl uplatnit slevu dle § 35ba odst. 1 písm a) ZDP na 

poplatníka. Jelikoţ je bezdětný a nemá manţelku, nemusí řešit ustanovení § 35ba odst. 

2 a § 35c odst. 5 ZDP. Dle těchto ustanovení by měl na tyto slevy nárok pouze 

v případě, ţe by úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činil nejméně 90 % všech jeho 

příjmů.  

Jak vyplývá z informací uvedených výše, pan Pilarčík zaplatil 18 000,- Kč na své 

důchodové připojištění a dále 5 000,- Kč jako příspěvek neziskové organizaci. V obou 

případech splnil podmínky dané ZDP dle § 15 odst. 1 a § 15 odst. 5. Avšak jako daňový 

nerezident nesplnil podmínku uvedenou v § 15 odst. 9 ZDP. Souhrn jeho příjmů ze 

zdrojů na území ČR činil pouze 71 % jeho celosvětových příjmů. 
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Hrubá měsíční mzda 85 000,- Kč 

Super hrubá měsíční mzda = hrubá mzda x 1,34     113 900,- Kč 

Záloha na daň dle §38h ZDP       17 085,- Kč 

Měsíční sleva na poplatníka dle § 35ba         1 970,- Kč 

Záloha na daň po slevě        15 115,- Kč 

Roční zálohy na daň     105 805,- Kč 

Tabulka 5: Výpočet ročních záloh na daň pana Pilarčíka 

 

 

Položka  Částka v Kč Poznámka 

Příjmy dle § 6  797 300,- 7 x  113 900,- SHM 

Dílčí základ daně § 6  797 300,-  

Nezdanitelné část základu daně dle §15  0,- Viz § 15 odst. 9 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 797 300,-  

ZD zaokrouhlený dle §16 797 300,-  

Daň vypočtená dle § 16 119 595,-  

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,-  

Daňová povinnost po uplatněných slevách 95 955,-  

Zaplacené zálohy 105 805,-  

Výsledná daňová povinnost  - přeplatek - 9 850,-  

Tabulka 6: Výpočet výsledné daňové povinnosti pana Pilarčíka 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe byl pan Pilarčík na základě SZDZ se SR definován jako 

daňový rezident SR, nepodléhají příjmy dosaţené ze zdrojů na SR zdanění v ČR. Tyto 

tedy neuvádí do českého daňového přiznání. 

 

8.2.1.5 Závěr, návrhy 

 

U výše uvedeného příkladu bylo zásadní pro výpočet daňové povinnosti správné určení 

daňového rezidentství pana Pilarčíka. Na základě SZDZ tak bylo učiněno a mohla tak 

být vypočítána jeho daňová povinnost vůči ČR.  
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Druhým zásadním krokem byl výpočet poměru příjmů dosaţených ze zdrojů na území 

ČR vůči jeho celosvětovým příjmům. Příjmy ze zdrojů na území ČR představují 71 % 

jeho celosvětových příjmů. Z tohoto důvodu nemohl uplatnit nezdanitelné části základu 

daně dle § 15 odst. 1 a § 15 odst. 5 ZDP. V případě, ţe by pan Pilarčík splnil podmínku 

90 % ze zdrojů na území ČR, pak by si mohl uplatnit nezdanitelnou část základu daně 

ve výši 17 000,- Kč. Tedy úhrn příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se 

státním příspěvkem sníţený o 6 000,- Kč, maximálně však 12 000,- Kč. Tuto podmínku 

poplatník splnil, můţe tedy odečíst 12 000,- dle § 15 odst. 5 ZDP. Dále by si mohl 

odečíst hodnotu ve výši 5 000,- Kč dle § 15 odst. 1 ZDP, jelikoţ splnil podmínky dané 

tímto ustanovením. Avšak nesplnil podmínku danou § 15 odst. 9 ZDP. Pan Pilarčík si 

tedy mohl svoji daňovou povinnost optimalizovat pouze uplatněním slevy dle § 35ba 

odst. 1 písm. a) na poplatníka. 

Závěrem bych ještě zmínila moţnost osvobození příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 

9 písm. f). Dle něj mohou být příjmy vykonávané na území ČR a plynoucí poplatníkům 

uvedeným v § 2 odst. 3 osvobozeny, a to v případě, ţe jim plynou od zaměstnavatelů se 

sídlem v zahraničí, jestliţe časové období související s výkonem činnosti nepřesáhne 

183 dnů
60

. V případě pana Pilarčíka byla naplněny první dvě podmínky, avšak 

podmínka zahraničního zaměstnavatele a podmínka časového období naplněny nebyly. 

 

8.3 Zaměstnání cizince 

 

Následující kapitola bude věnování zaměstnávání cizinců, tak jak je vymezuje ZZ, tedy 

osob, které nejsou občanem EU/EHP, Švýcarska a ani nejsou jejich rodinným 

příslušníkem. Oproti zaměstnávání osob z EU/EHP se zaměstnanec nevyhne řadě 

formalit, vyplnění několika formulářů a v neposlední řadě je administrativní proces 

zatíţen poplatky. Třetí nejpočetnější skupinu zahraničních pracovníků po Ukrajincích  

a Slovácích tvoří osoby z Vietnamu. V praktickém příkladu se tedy zaměřím právě na 

tuto skupinu. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. § 6 odst. 9 písm. f). 
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Vietnam 
Trvalý pobyt  Dlouhodobý pobyt 

Celkem 
muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 

K 31. 10. 2009 20 073 15 563 35 636 16 493 8 883 25 376 61 012 

K 31. 12. 2010 20 582 16 052 36 634 14 828 8 839 23 667 60 301 

Tabulka 7: Počet Vietnamců s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem61 

 

8.3.1 Zaměstnání dělníka z Vietnamu 

 

Následující kapitola bude věnována postupu českého zaměstnavatele a postupu 

vietnamského dělníka. Vzhledem k rozsahu práce a sloţitějšímu postupu při zaměstnání 

cizince nebude v této podkapitole věnována pozornost zdanění příjmů a daňové 

optimalizaci.  

 

8.3.1.1 Výchozí situace 

 

Česká výrobní společnost AXC, s. r. o. se sídlem v Brně se zabývá výrobou a montáţí 

strojního zařízení. V Brně má rozsáhlé výrobní prostory. Velkou část jejich 

zaměstnanců tvoří zahraniční pracovníci. Od června 2011 bude rozšiřovat svoji výrobní 

kapacitu, proto přijme 40 nových zaměstnanců, mezi nimi i pana Trana Phama Nguena. 

 

8.3.1.2 Postup budoucího zaměstnance Trana Phama Nguena 

 

Pan Tran Pham Nugen potřebuje pro zaměstnání v ČR získat povolení k pobytu  

a povolení k zaměstnání. Ţádost o povolení k zaměstnání podá ještě na začátku roku 

2011 ÚP v Brně. K ţádosti přiloţí fotokopii stránky cestovního dokladu 

s identifikačními údaji, vyjádření české společnosti AXC, s. r. o. o tom, ţe jej zaměstná 

a v neposlední řadě musí doloţit i doklad o vzdělání v oboru, v tomto případě výuční 

                                                 
61

 Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 12. 2010. [online]. [cit. 2011-05-14]. 

Policie ČR Dostupné z:<http://www.policie.cz/soubor/tdu-03-2010-pdf.aspx>. 

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 10. 2009. [online]. [cit. 2011-05-146]. 

Policie ČR Dostupné z:<http://www.policie.cz/soubor/tudu-10-2009-pdf.aspx> 
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list. O jeho ţádosti je rozhodováno ve správním řízení a zpoplatněno částkou  

500,- Kč.
62

 

Dále pan Nguen musí získat povolení k pobytu, které je upravené novelou pobytového 

zákona. Ţadatel si musí na zastupitelském úřadu ve Vietnamu podat ţádost o vydání 

dlouhodobého víza, které jej opravňuje k pobytu na území ČR na dobu 6 měsíců (před 

novelou CZ se vydávalo s dobou platnosti 1 rok). O udělení dlouhodobého víza nově 

rozhoduje MV. K ţádosti musí pan Nguen doloţit doklad o zajištění ubytování. Toto 

doloţil úředně ověřeným potvrzením pana Jana Nováka, vlastníka nemovitosti, který 

souhlasí s tím, aby u něj pan Nguen byl ubytován. Přijetí ţádosti na zastupitelském 

úřadu o udělení dlouhodobého víza je zpoplatněno částkou 2 500,- Kč.
63

   

Na základě kladného vyjádření MV můţe být pan Nguenovi vydán průkaz o povolení 

k pobytu s biometrickými údaji, který zavádí novela CZ od května 2011. Pan Nguen se 

tedy do 3 dnů od vstupu na území ČR musí dostavit na regionální pracoviště MV, aby 

mohly být pořízeny jeho biometrické údaje. Vydání povolení k pobytu podléhá 

správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč.
64

  

V případě, ţe pan Nguen získá obě povolení, má se zaměstnavatelem podepsanou 

pracovní smlouvu a zajištěné ubytování, musí si ještě sjednat VZP. Je povinen se 

zaregistrovat u zvolené zdravotní pojišťovny. V den nástupu do práce, tedy 1. června, je 

povinen svému zaměstnavateli, společnosti AXC, oznámit, ţe se zdravotně pojistil  

u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta panu Nguenovi vystaví průkaz zelené barvy. 

 

8.3.1.3 Postup zaměstnavatele společnosti AXC, s. r. o. 

 

Na úvod je třeba zmínit, ţe společnost AXC je oprávněna zaměstnat cizince pouze na 

místo, které je jí nahlášeno příslušnému ÚP jako volné a není moţné na něj získat 
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 BOUŠKOVÁ,P. Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR. [online]. [cit. 2011-

03-26]. Portál MPSV. Dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz>. 
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 Informace pro cizince. [online]. [cit. 2011-05-17]. MV ČR Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/casto-kladene-otazky-971756.aspx?q=Y2hudW09MTM%3D>. 
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 Informace pro cizince. [online]. [cit. 2011-05-17]. MV ČR Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/casto-kladene-otazky-971756.aspx?q=Y2hudW09MTM%3D>. 
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zaměstnance, který je občanem ČR. V tomto případě společnost AXC, s. r. o. podmínku 

splnila a můţe tak zaměstnat pan Nguena z Vietnamu. Ten si musí, jak jiţ bylo výše 

uvedeno, zajistit povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Společnost musí ÚP 

nahlásit zaměstnání pana Nguena a to nejpozději do 10 kalendářních dnů, kdy tato 

skutečnost nastala, v tomto případě do 10. června 2011. Společnost je povinna, stejně 

jako za ostatní zaměstnance, odvádět za pana Nguena pojistné na sociální zabezpečení  

a zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovně. 

 

8.3.1.4 Závěr, návrhy 

 

Výše uvedený postup lze, zejména pro ţadatele, označit za poměrně sloţitý. Problémem 

můţe být především jazyková bariéra při jednáních. Častější je tedy situace, kdy 

nezbytné formality vyřizuje za budoucího zaměstnance přímo jeho zaměstnavatel nebo 

bývá práce zprostředkována agenturami. Tímto nezbytné formality neodpadnou, avšak 

nejsou naloţena na bedra budoucích zaměstnanců. 

Za příznivou lze označit skutečnost, ţe ţadatel o zaměstnání musí mít potvrzení 

zaměstnavatele, ţe jej zaměstná. Toto mu dává určitou jistotu, ţe po příjezdu do ČR 

neskončí v nepříznivé situaci bez zaměstnání a bude se tak muset uchýlit k nelegální 

práci, coţ je jev nepříznivý jak pro něj, tak i pro českou ekonomiku. 

Na stranu cizinců se staví i podmínka, ţe zaměstnavatel je povinen zaměstnaným 

cizincům poskytnout stejné platové ohodnocení jako českým zaměstnancům. Je tak 

zabráněno vykořisťování a dehonestujícímu zacházení s cizinci. 
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8.4 Zaměstnání osoby na základě zelené karty 

 

Institut tzv. zelené karty v sobě spojuje povolení k zaměstnání na určitou pracovní 

pozici a povolení k pobytu pro cizince z vybraných států. Do CZ byla vloţena 

s účinností od 1. ledna 2009. 

 

8.4.1 Zaměstnání manažerky obchodu z Ukrajiny 

 

Mezi početnou skupinu zahraničních pracovníků patří občané Ukrajiny. Přestoţe velká 

většina z nich pracuje na dělnických a hůře placených pozicích, lze mezi 124 339 

osobami z Ukrajiny s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem
65

  najít výjimky, 

které mají šanci získat i lepší pracovní pozici. Občané Ukrajiny mohou být v ČR 

zaměstnání na základě ZK, která se vydává ve 3 typech. Podrobnější postup si ukáţeme 

na následujícím příkladu.  

 

8.4.1.1 Výchozí situace 

 

Česká společnost CONSULTANT, s. r. o. rozvíjí svoje obchodní aktivity do Ruska  

a Ukrajiny, proto se rozhodla zaměstnat osobu, která je s tímto prostředím dobře 

seznámená jak po jazykové stránce, tak i po stránce znalosti práva v těchto zemích. 

Nejlepší cesta jak získat vhodného pracovníka se jeví vyuţít moţnosti zaměstnání osoby 

na ZK. 

 

8.4.1.2 Postup budoucího zaměstnance Tatiana Davyděnko 

 

Jelikoţ slečna Davyděnková vystudovala v Kyjevě vysokou školu s ekonomicko-právní 

specializací a ve vlasti se je nenaskytla dobrá příleţitost uplatnit svoje znalosti, rozhodla 
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se vyhledat si práci v ČR. Vzhledem ke svému dosaţenému vzdělání se můţe ucházet  

o práci v reţimu ZK, v jejím případě se jedná o kartu typu A. V registru si našla místo 

obsaDitelné v reţimu ZK. Slečna Davyděnková vyplní ţádost a spolu s kopií cestovního 

dokladu, 2 fotografiemi a dokladem o vysokoškolském vzdělání odevzdá na 

zastupitelském úřadu na Ukrajině. Po kladném vyjádření obdrţí vízum k pobytu nad 90 

dnů, aby si mohla v ČR vyzvednout ZK a zároveň se nahlásit k pobytu. Poplatek činí 

1 000,- Kč. Samozřejmostí je i registrace u zvolené zdravotní pojišťovny a její následné 

nahlášení svému zaměstnavateli. 

 

8.4.1.3 Postup zaměstnavatele CONSULTANT, s. r. o. 

 

Vzhledem k reţimu ZK nemá zaměstnavatel ţádné speciální povinnosti. Je však 

povinen nahlásit obsazení volného místa slečnou Davyděnkovou ÚP Brno – město  

a rovněţ ji musí vést v evidenci všech zaměstnávaných cizinců. V neposlední řadě je 

společnost  CONSULTANT povinna odvádět za svoji zaměstnankyni zákonné pojistné 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

8.4.1.4 Závěr, návrhy 

 

Zaměstnávání v reţimu ZK v sobě přináší výhodu spojení povolení k zaměstnání  

a povolení k pobytu. Není tedy třeba ţádat a platit dvakrát, ale vše se vyřeší vyplněním 

jednoho formuláře. Postup se tak stává jednodušší. Jisté omezení této karty spočívá ve 

skutečnosti, ţe můţe být vydána cizincům pouze z některých států. Typ A, který byl 

řešen ve výše uvedeném příkladu, je určen pro vysokoškolské pracovníky. Ti mohou od 

novely CZ k 1. lednu 2011 ţádat i o pracovní pozice spadající do reţimu MK, které 

bude věnována následující kapitola.  
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8.5 Zaměstnání a zdanění osoby zaměstnané na základě modré karty 

 

Závěrem bych ráda zmínila institut modré karty. Jedná se o novinku, kterou zavádí 

novela CZ od 1. ledna 2011.  

 

8.5.1 Zaměstnání a zdanění IT specialisty ze Srbska  

 

Následující podkapitola bude věnována zaměstnání IT specialisty pana Gorana 

Popoviče. Pozornost bude věnována zejména podmínkám a jeho postupu pro získání 

modré karty a následnému zdanění jeho příjmů 

 

8.5.1.1 Výchozí situace 

 

Pan Popovič vystudoval v Bělehradě vysokou školu se zaměřením na počítačové sítě. 

Vzhledem k nedostatku pracovních příleţitostí v rodné zemi se rozhodl, ţe se pokusí 

ucházet o práci IT manaţera ve společnosti DTTO, a. s.  

 

8.5.1.2 Postup budoucího zaměstnance Gorana Popoviče 

 

Jelikoţ se pan Popovič rozhodl o práci ucházet na počátku roku 2011, rozhodl se vyuţít 

získání práce a povolení k pobytu prostřednictvím MK. K tomu jej opravňovala 

skutečnost, ţe je drţitelem vysokoškolského titulu. Pro její získání si pan Popovič 

nejprve musel v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných v reţimu MK 

vyhledat nabízenou pozici v oboru IT, která zde byla nabídnuta jeho budoucím 

zaměstnavatelem.  

Ţádost o vydání MK podal pan Popovič na zastupitelském úřadu ČR v Srbsku. K ní 

musel přiloţit sjednanou pracovní smlouvu se společností DTTO, doklad  

o vysokoškolském vzdělání, cestovní doklad, 2 fotografie a doklad o zajištění ubytování 

na území ČR. 
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Ţádosti pana Popoviče bylo vyhověno, a tak mu bylo vydáno vízum k pobytu nad 90 za 

účelem vyzvednutí MK. Tu je povinen vyzvednout do 3 dnů od svého docestování na 

příslušném odboru MV. Za její vydání zaplatí správní poplatek ve výši 2 500,- Kč.
66

 

Jelikoţ byla pracovní smlouva s panem Popovičem sjednána na dobu 12 měsíců od 

května 2011 do května 2012, byla mu MK vydána na dobu 15 měsíců. 

Po příjezdu se pan Popovič musí registrovat u vybrané zdravotní pojišťovny, v jeho 

případě u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která mu vystaví průkaz zelené barvy. 

 

8.5.1.3 Postup zaměstnavatele společnosti DTTO, a. s. 

 

Společnost DTTO můţe dané pracovní místo obsadit cizincem pouze v případě, ţe jej 

nemůţe obsadit občanem ČR ani jiného členského státu EU/EHP. V tom případě jej 

nabídne v centrální evidenci volných pracovních míst. Společnost DDTO rovněţ musí 

splnit podmínku, ţe jí nabízená mzda musí odpovídat alespoň 1,5 násobku průměrné 

hrubé roční mzdy. Splnění této podmínky pro IT společnost není problém, hrubá 

měsíční mzda nabízené pozice je ve výši 55 000,- Kč. 

Po obsazení volného místa je společnost DTTO povinna nahlásit tuto skutečnost 

příslušnému ÚP, vést pana Popoviče v evidenci zaměstnávaný cizinců a v neposlední 

řadě za něj řádně a včas platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

8.5.1.4 Zdanění příjmů 

 

Při vyřizování zaměstnaneckého poměru mezi panem Popovičem a společností DTTO, 

a. s. se nevyskytly ţádné komplikace, ţadateli byla vydána MK a ten tedy mohl  

k 1. květnu 2011 začít v ČR vykonávat závislou činnost. 

 

                                                 
66

 Modré karty v praxi. [online]. 4. 3. 2011 [cit. 2011-04-06]. HRservis. Dostupné z: 
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Vstupní informace 

Pan Popovič obdrţel pracovní smlouvu s nástupem k 1. květnu 2011, z výše uvedeného 

lze předpokládat, ţe se na území ČR zdrţoval jiţ nějakou dobu před nástupem do 

zaměstnání, aby si mohl vyřídit všechny nezbytné formality, tedy od dubna 2011. Hrubá 

měsíční mzda od českého zaměstnavatele činí 55 000,- Kč. Pan Popovič do ČR 

docestoval sám, jeho manţelka (roční příjmy 120 000,- Kč) a 3 děti zůstali v Srbsku. 

V roce 2011 poskytl dar slovenské neziskové organizaci ve výši 1 000,- Kč. Dále 

uhradil 10 000,- Kč za své soukromé ţivotní pojištění. Pan Popovič u svého 

zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka a mimo mzdu od společnosti DTTO 

nepobíral jiné příjmy.  

Pan Popovič měl rovněţ příjmy ze zahraničí. Obdrţel tantiémy za členství ve správní 

radě srbské společnosti, po přepočtu na českou měnu dle § 38 ZDP, ve výši  

80 000,- Kč. Ty byly v Srbsku zdaněny částkou 20 000,- Kč. Dále příjmu v podobě 

dividend ve výši 30 000,- Kč, po přepočtu na českou měnu dle § 38 ZDP, z titulu drţby 

podílu v maďarské společnosti. V Maďarsku byla z této částky sraţena daň ve výši  

20 %. Jiných příjmů v roce 2011 nedosáhl.  

Řešení zdanění příjmů pana Popoviče za rok 2011 

Následující část bude věnována zdanění celosvětových příjmů pana Popoviče za rok 

2011. Zásadní skutečností je určení daňového rezidentství. Pan Popovič bude pro 

zdaňovací období daňovým rezidentem ČR. Jednak splnil podmínku bydliště a zároveň 

se na území ČR zdrţoval déle neţ 183 dnů. Z tohoto důvodu bude své celosvětové 

příjmy zdaňovat v ČR. 

Příjmy ze zdrojů na  území ČR 

Jediným zdrojem pana Popoviče je příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) 

ZDP. Jedná se o mzdu vyplácenou českým zaměstnavatelem, společností DTTO, a. s.. 

Pan Popovič si při ročním zúčtování můţe uplatnit slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 

1 písm. a) ZDP. Jeho manţelka je zaměstnaná v Srbsku, kdeţto pan Popovič ţije v ČR. 

Dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP tedy nemá nárok na slevu na manţelku. Ta jednak 

neţije s poplatníkem v domácnosti a jednak má vlastní příjmy přesahující 68 000,- Kč. 

Pan Popovič má společně s ní 3 děti. Ty však ţijí s matkou v Srbsku, pan Popovič si 
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tedy na ně nemůţe uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 1 ZDP, který uvádí, ţe  

„poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s ním v domácnosti…“
67

 Bliţší výklad k pojmu „ţijící s ním v domácnosti“ uvádí § 115 

Občanského zákoníku: „Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí  

a společně uhrazují náklady na své potřeby.“    

V roce 2011 dal pan Popovič dar ve výši 1 000,- Kč neziskové organizaci na Slovensku. 

Otázku darů řeší § 15 odst. 1 ZDP. Dle něj musí hodnota daru činit minimálně  

1 000,- Kč, tato podmínka byla naplněna. Zaráţející by mohlo být, ţe občan Srbska, 

daňový rezident ČR poskytl dar slovenské neziskové organizaci. Avšak i tyto situace 

zákon řeší. Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZDP „…se použije i pro dary poskytnuté 

právnickým nebo  fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského 

státu Evropské unie…“
68

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe si poplatník můţe uplatnit 

nezdanitelnou část základu daně. Za rok 2011 zaplatil pan Popovič 10 000,- Kč na své 

soukromé ţivotní pojištění. Dle § 15 odst. 6 ZDP si v úhrnu můţe odečíst částku 

12 000,- Kč. Poplatník si tedy můţe uplatnit nezdanitelnou část základu daně ve výši 

10 000,- Kč. Celkově si dle § 15 uplatní částku 11 000,- Kč. 

Příjmy ze zdrojů v zahraničí 

 Pan Popovič obdrţel tantiémy za členství ve správní radě srbské společnosti. Dle SZDZ  

se Srbskem se postupuje dle článku 16 – Tantiémy. Dle něj mohou být příjmy plynoucí 

panu Popovičovi – rezidentu ČR zdaněny v druhém státě, tedy v Srbsku. Tam také byly 

zdaněny ve výši 20 000,- Kč. Jejich hrubá výše činila 80 000,- Kč. Jelikoţ je pan 

Popovič daňovým rezidentem ČR, je povinen tento příjem zdanit i v ČR. Příjem dle  

§ 6 odst. písm. c) ZDP. K příjmu z tantiém je nutné při výpočtu připočíst částku ve výši  

9 % hrubé částky. Tedy zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. 

V roce 2011 dosáhl pan Popovič ještě příjmů v podobě dividend z Maďarska ve výši 

30 000,- Kč. Ty byly ve státě zdroje zdaněny 20 %, byla tedy sraţena daň ve výši  

6 000,- Kč. Dle SZDZ mezi ČR a Maďarskem se dividendami zabývá článek 10 – 

Dividendy. Dle jeho odstavce druhého mohou být zdaněny ve státě zdroje, avšak daň 
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 Tamtéţ. § 15 odst. 1. 
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takto stanovená nesmí přesáhnout 15 % hrubé částky dividend. Pan Popovič bude  

i tento příjem zdaňovat v ČR 

Zamezení dvojímu zdanění 

Výše uvedené příjmy pana Popoviče byly zdaněny jiţ ve státu zdroje, tedy v Srbsku  

a v Maďarsku. Jelikoţ je pan Popovič v roce 2011 daňovým rezidentem ČR, je zde 

povinen přiznat a podrobit zdanění své celosvětové příjmy. Aby se zamezilo dvojímu 

zdanění příjmů, postupuje se dle uzavřených SZDZ mezi ČR a daným státem. 

Příjmy ze zdrojů ze Srbska 

V případě tantiém ze Srbska se postupuje dle článku 23 – Vyloučení dvojího zdanění. 

V něm je uvedena metoda zápočtu prostého. Výpočet je ozřejměn v § 38f odst. 2 ZDP.  

Pan Popovič dosáhl příjmů ve výši 80 000,- Kč, tato částka je pro výpočet navýšena  

o částku zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, tedy 7 200,- Kč. Daň 

zaplacená v zahraničí činí 20 000,- Kč. 

Daňová povinnost vztahující se ke zdrojům na území ČR i zahraničí x (podíl příjmů ze 

zdrojů v zahraničí / základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu 

daně a nezdanitelných částí základu daně)
69

 

V druhém případě, lze zvolit postup dle jednotlivých řádků daňového přiznání 

fyzických osoba přílohy č. 3. 

Koeficient zápočtu  

(Příjmy ze zdrojů v zahraničí – výdaje) / základ daně z celosvětových příjmů x 100 

 

_87 200_ x 100= 12,34 

  706 800 

 

 

Daň dle § 16 ZDP x koeficient / 100  

 

104 370 x 12, 34 / 100 = 12 879,- Kč 

 

Tímto výpočtem získáme výši daně uznané k zápočtu. 
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Částka 12 879,- Kč představuje strop, který si pan Popovič můţe uplatnit v českém 

daňovém přiznání jako daň zaplacenou v zahraničí. Rozdíl mezi skutečně zaplacenou 

daní v Srbsku 20 000,- Kč a stropem, tedy částku 7 121,- Kč si můţe v následujícím 

zdaňovacím období uplatnit do nákladů. 

 

Příjmy ze zdrojů v Maďarsku 

Druhý příjem dosaţený ze zdrojů v zahraničí byly dividendy od maďarské společnosti. 

Jejich hrubá výše činila 30 000,- Kč. Daň zaplacená v Maďarsku 6 000,- Kč. Aby bylo 

zamezeno dvojímu zdanění příjmu, postupuje se dle platné SZDZ mezi ČR  

a Maďarskem, konkrétně dle článku 23 – Vyloučení dvojího zdanění. Ten uvádí metodu 

zápočtu prostého. 

Daňová povinnost vztahující se ke zdrojům na území ČR i zahraničí x (podíl příjmů ze 

zdrojů v zahraničí / základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu 

daně a nezdanitelných částí základu daně)
70

 

Koeficient zápočtu  

(Příjmy ze zdrojů v zahraničí – výdaje) / základ daně z celosvětových příjmů x 100 

__30 000  x 100 =  4,24 

   706 800 

 

 

Daň dle § 16  ZDP x koeficient / 100  

 

104 370 x 4,24 = 4425,- Kč 

 

Tímto výpočtem získáme výši daně uznané k zápočtu. 

 

Částka 4 425,- Kč představuje strop, tedy částku, která můţe být maximálně uplatněna 

jako daň zaplacená v zahraničí. V Maďarsku bylo na dani zaplaceno 6 000,- Kč. Pro 

úplnost ještě uvedu moţnost, kterou uvádí článek 10 SZDZ mezi ČR a Maďarskem. Dle 

druhého odstavce daň nesmí přesáhnout 15 % hrubé částky dividendy. Coţ znamená  

15 % z částky 30 000,- Kč, tj. 4 500, Kč. Dle výše uvedeného výpočtu je částka niţší 
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neţ ta, která můţe být dle SZDZ v ČR uplatněna. Výpočet tímto omezením nebude 

dotčen. 

 

Hrubá měsíční mzda 55 000,- Kč 

Super hrubá měsíční mzda = hrubá mzda x 1,34       73 700,- Kč 

Záloha na daň dle §38h ZDP       11 055,- Kč 

Měsíční sleva na poplatníka dle § 35ba         1 970,- Kč 

Záloha na daň po slevě          9 085,- Kč 

Měsíční sraţená záloha na daň         9 085,- Kč 

Roční zálohy na daň        72 680,- Kč 

Tabulka 8:  Výpočet ročních záloh na daň pana Popoviče 

 

Položka  Částka  v Kč Poznámka 

Příjmy dle § 6  676 800, 
SHM 8 x 73700 

Tantiémy Srbsko 87200 

Příjmy dle § 8 30 000,- Dividendy Maďarsko 

Dílčí základ daně  706 800,-  

Nezdanitelné část základu daně dle §15  11 000,- Výpočet viz výše 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 695 800,-  

ZD zaokrouhlený dle §16 695 800,-  

Daň vypočtená dle § 16 104 370,-  

Daň zaplacená v Srbsku 12 879,- Výpočet viz výše 

Daň zaplacená v Maďarsku 4425,- Výpočet viz výše 

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,-  

Sleva na manţelku - § 35ba dle odst. 1 písm. b) 0,- Viz § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP 

Daňová povinnost po uplatněných slevách 63 426,-  

Sleva na dítě dle § 35c 0,- Viz § 35 c odst. 1 ZDP 

Zaplacené zálohy 72 680,-  

Výsledná daňová povinnost  - přeplatek - 9 254,-  

Tabulka 9: Výpočet výsledné daňové povinnosti pana Popoviče 
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8.5.1.5 Závěr, návrhy 

 

Jelikoţ má pan Popovič vysokoškolské vzdělání, mohl se ucházet o zaměstnání v ČR 

v reţimu MK, která byla zavedena novelou CZ od 1. ledna 2011. Podmínkou pro vydání 

karty na dané pracovní místo je podmínka mzdového ohodnocení pracovníka ve výši 

1,5 násobku průměrné mzdy. Tyto dvě podmínky byly naplněny, a tak mohl být pan 

Popovič zaměstnán na základě MK.  

Zásadní informací je určení daňového rezidentství, tedy určení státu, kde bude pan 

Popovič zdaňovat své celosvětové příjmy. Ty dosahoval ze zdrojů na území ČR, Srbska 

a Maďarska. Mezi ČR a výše uvedenými státy je uzavřena SZDZ. Pan Popovič má 

v ČR bydliště od dubna 2011, zaměstnanecký poměr pak od 1. května téhoţ roku. Splnil 

tedy nejen podmínku bydliště, ale i podmínku, ţe území ČR pobýval alespoň 183 dní. 

Na základě výše uvedených skutečností bude daňovým rezidentem ČR. 

V ČR byl od května 2011 zaměstnán u společnosti DTTO, a.s., u které podepsal 

prohlášení poplatníka k dani. Zde si uplatňoval slevu na poplatníka dle § 35ba odst.  

1 písm. a) ZDP ve výši 1970,- Kč měsíčně. Sníţil si tak odváděnou měsíční zálohu na 

daň. Sleva na manţelku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP se uvádí aţ do celkového 

ročního daňového přiznání. Ta však v případě pana Popoviče nemohla být uplatněna, 

jelikoţ s ním jeho manţelka jednak nesdílela společnou domácnost a jednak měla 

vlastní příjmy přesahující 68 000,- Kč. Obdobně se postupovalo při uplatnění slevy na 

dítě dle § 35 c odst. 1 ZDP. Jelikoţ má pan Popovič 3 děti, mohl by si uplatnit částku 

2 901,- Kč měsíčně (3 děti x 967,- Kč sleva dle § 35c odst. 1 ZDP na dítě). Děti s ním 

však neţijí ve společné domácnosti, ale s matkou v Srbsku, nemůţe si tedy slevu 

uplatnit. 

Jelikoţ byl pan Popovič rezidentem ČR, nevztahuje se na něj ustanovení § 15 odst. 9 

ZDP a můţe si uplatnit nezdanitelné části základu daně. Ve zdaňovacím období 2011 

poskytl dar ve výši 1 000,- Kč, splnil podmínky dané § 15 odst. 1 ZDP a má tedy nárok 

na jeho odpočet od základu daně. Rovněţ si můţe odpočíst částku zaplacenou na jeho 

soukromé ţivotní pojištění, které činilo 10 000,- Kč. Opět byly naplněny podmínky 

dané § 15 odst. 6 ZDP. Celkově si můţe pan Popovič uplatnit částku 11 000,- Kč, stran 

těchto poloţek dosáhl maximální optimalizace. 
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Pan Popovič má příjmy ze závislé činnosti dle § 6 od společnosti DTTO, u které 

podepsal prohlášení k dani dle § 38k ZDP. V případě, ţe by dosahoval pouze těchto 

příjmů, provedl by výpočet daně a roční zúčtování záloh jeho zaměstnavatel, tedy plátce 

daně. Jelikoţ pan Popovič dosahoval i příjmů dle § 8 ve výši 30 000,- Kč, je povinen on 

sám podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K němu musí přiloţit přílohu č. 3.  

Z příjmů ze zdrojů v zahraničí je pan Popovič povinen zaplatit daň ve státě své daňové 

rezidence, tedy v ČR, ačkoliv daň zaplatil i ve státě zdroje. Aby bylo zamezeno dvojímu 

zdanění, aplikují se SZDZ, které obsahují článek vymezující způsob, kterým bude dvojí 

zdanění eliminováno.  

Jelikoţ je mezi ČR a Srbskem uzavřena SZDZ, postupuje se při vyloučení dvojího 

zdanění dle ní. V Srbsku zaplatil pan Popovič daň ve výši 6 000,- Kč.  V ČR si však 

můţe od vypočtené daně z celosvětových příjmů odečíst částku 4 425,- Kč.  Při 

zdaňování dividend je nutné věnovat pozornost nejen článku o zamezení dvojího 

zdanění, ale i druhému odstavci článku 10 – Dividendy. Dle něj nesmí daň přesáhnout 

15 % hrubé částky dividendy, tedy částku 4 500,- Kč. Tuto podmínku částka vypočtená 

prostým zápočtem splňuje, pan Popovič si tedy od celosvětové daňové povinnosti můţe 

odečíst 4 425,- Kč za daň zaplacenou v Srbsku. I v tomto případě si rozdíl můţe uplatnit 

do nákladů v následujícím roce. V případě neexistence SZDZ mezi ČR a Srbskem by si 

poplatník nemohl částku 4 425,- Kč od daňové povinnosti z celosvětových příjmů 

odečíst. 

Při řešení dividend majících zdroj v Maďarsku se uţije SZDZ mezi ČR a Maďarskem. 

V zemi zdroje zaplatil na dani 20 000,- Kč, daň, která můţe být v ČR odečtena od 

daňové povinnosti z celosvětových příjmů, činí 12 879,- Kč. Zbývající částku si pan 

Popovič v následujícím zdaňovacím období můţe uplatnit do nákladů. V případě 

neexistence SZDZ mezi ČR a Maďarskem by se tento postup neuplatnil a pan Popovič 

by si nemohl daň zaplacenou v zahraničí odečíst od daně z celosvětových příjmů. 
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9 Návrhy  

Na výše uvedených příkladech v praktické části práce byl uveden modelový postup při 

zaměstnání pěti osob z EU, EHP a ostatních zemí. Cílem bylo vyuţít optimálního 

postupu tak, aby byla osobám minimalizována administrativní zátěţ při vyřizování 

nezbytných formalit. U osoby z Norska, tedy státu spadajícího do EHP, byl způsob 

zaměstnání nejjednodušší. Osoba si z nezbytných formalit vyřídí pouze povolení 

k trvalému pobytu na území ČR. Obdobný je postup při zaměstnání Slováka, tedy 

občana státu spadajícího do EU. I ten nemusí ţádat o povolení k zaměstnání, ale vyřídí 

si jen povolení k dlouhodobému pobytu. V modelovém příkladu jsem se zabývala nejen 

postupem samotného zájemce o práci, ale i komplexním postupem obou stran 

pracovního vztah tak, aby na základě něj mohly být vyřízeny nezbytné formality. 

Další část zabývající se postupem zaměstnání cizinců je jiţ rozsáhlejší, jelikoţ se zde 

naskýtá více moţností jak získat povolení k výkonu závislé činnosti na území ČR. Na 

modelových příkladech byl nastíněn postup tří osob. U kaţdé z nich jsem se snaţila 

vyuţít optimálního postupu tak, aby nebyli zatíţení zbytečnými administrativními 

povinnostmi.  

9.1 Zaměstnávání cizinců 

 

Jedním ze zájemců byl Vietnamec, který je vyučen v oboru obráběče a ţádal o práci  

u strojírenské společnosti na pozici dělníka. V tomto případě je situace 

nejkomplikovanější. Vzhledem k pracovnímu zařazení, dosaţenému vzdělání  

i skutečnosti, ţe se jedná o občana Vietnamu nelze vyuţít zaměstnání v reţimu ZK ani 

MK. Je tedy nutné ţádat nejen o pracovní povolení, ale i o povolení k pobytu. Tento 

postup je nejen zatíţen nejvyššími poplatky, ale i největší administrativní náročností.  

Další modelový příklad byl věnován zaměstnání vysokoškolsky vzdělané občance 

Ukrajiny. V jejím případě bych doporučovala vyuţít databáze volných pracovních míst 

obsaditelných v reţimu ZK. Ukrajina patří mezi země, jejichţ občané mohou vyuţít 

zaměstnání v jejím reţimu. K tomu má ţadatelka vysokoškolské vzdělání, můţe být 

tedy zaměstnána na základě ZK typu A. V případě, ţe vyuţije této moţnosti, nemusí 
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ţádat zvlášť o povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. ZK v sobě spojuje obě 

povolení. Tímto by si značně ulehčila jak po finanční stránce, tak i po stránce 

administrativní. 

Přestoţe většina osob z Ukrajiny vyuţívá povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, 

případně se zde zdrţují a pracují nelegálně. Nezřídka se lze setkat se situacemi, kdy 

dochází k nelegálnímu zaměstnávání cizinců, či výkonu práce cizince bez platného 

pracovněprávního vztahu či jiné smlouvy, která vztah upravuje. Časté jsou i situace, kdy 

cizinec má povolení k zaměstnávání, avšak jím vykonávaná práce je v rozporu s tímto 

povolením. 

V případě, ţe bude kontrolními orgány úřadů práce zjištěno porušení týkající nelegální 

práce, bude klasifikováno jako správní delikt. Za zjištěná porušení mohou být 

zaměstnavatelům uloţeny pokuty aţ do výše 5 000 000,- Kč. Cizinci či fyzické osobě, 

kterým bude nelegální práce prokázána, můţe být uloţena pokuta aţ do výše  

10 000,- Kč.
71

 

Z dostupných údajů za rok 2009 bylo v ČR při kontrolách zjištěno 401 případů, kdy 

zaměstnavatel umoţnil výkon nelegální práce. Zároveň výkon nelegální práce byl 

zjištěn u 3170 cizinců, u 4916 osob nesplnil zaměstnavatel svoji informační povinnost 

vůči úřadu práce. Ke dni 31. 12. 2010 bylo úřady práce uloţeno 1168 pokut v celkové 

výši 47 405 400,- Kč.
72

 Správní delikty projednává v prvním stupni příslušný ÚP  

a pokuty vybírá místně příslušný celní úřad.
73

 

Z výše uvedeného je zřejmé, jak je rozsáhlá nelegální činnost zahraničních pracovníků. 

Jelikoţ můţe ţadatelka, vzhledem k VŠ vzdělání, získat relativně dobré pracovní místo 

na základě ZK, doporučovala bych jí tohoto vyuţít. 

Třetí případ zaměstnání cizince byl věnován občanovi Srbska, který má vystudovanou 

VŠ  v oboru IT. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o občana Srbska, mohl by ţadatel 

vyuţít zaměstnání v reţimu ZK. V případě IT specialisty bych ale doporučovala zváţit 
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moţnost zaměstnání v reţimu MK. U této pracovní pozice se dá očekávat poměrně 

vysoké finanční ohodnocení. Postup pro získání MK je obdobný jako u ZK, ale 

nabízené pracovní místo zpravidla zahrnuje vyšší finanční ohodnocení. Místo 

obsadtelné v reţimu MK musí být obsazeno osobou s VŠ vzděláním a dále musí nabízet 

mzdové ohodnocení ve výší 1,5 násobku průměrné mzdy. Z výše uvedených skutečností 

vyplývá, ţe se ţadateli ze Srbska určitě vyplatí zajímat o místo obsaditelné v reţimu 

MK. 

Závěrem části zabývající se postupem při zaměstnání jak osob ze států EU, EHP, tak  

i cizinců bych ještě poznamenala, ţe v praxi bývá obvyklé, ţe za cizince vyřizuje řadu 

formalit buď přímo zaměstnavatel, nebo agentura zprostředkovávající práci. Tuto 

skutečnost povaţuji za přínosnou, jelikoţ to cizinci jak po administrativní, tak po 

jazykové stránce vstup na český pracovní trh ulehčí a zároveň to můţe eliminovat 

nechuť zahraničních pracovníků podstupovat, v některých případech, sloţitý proces  

a tím i eliminovat mnoţství těch, kteří v ČR pracují nelegálně.  

9.2 Zdaňování osob z EU, EHP a cizinců 

 

Nyní se zaměřím na návrhy související se zdaňování příjmů jak daňových rezidentů, tak 

i osob uvedených v § 2 odst. 3 ZDP.  

 

9.2.1 Zdanění příjmů daňového nerezidenta ČR 

 

Nejprve se budu věnovat zdaňování příjmů daňového nerezidenta, kterým byl ve výše 

uvedeném příkladu právník Jozef Pilarčík. Stejně jako u ostatních, i u něj bylo zásadní 

určení daňového rezidentství. Na základě postupu dle článku 4 SZDZ mezi ČR a SR byl 

definován jako daňový rezident SR. Rozhodnou skutečností bylo slovenské občanství.  

V případě zdanění jeho příjmů jsem tedy  postupovala jako u osoby uvedené v § 2 odst. 

3 ZDP. Ve výše uvedeném příkladě měl pan Pilarčík celkové příjmy od českého 

zaměstnavatele 797 300,- Kč. Příjmy ze zdrojů v zahraničí činily 320 000,-Kč.  Z toho 

150 000,- Kč od slovenského zaměstnavatele, 50 000,- Kč za tantiémy a 120 000,- Kč 
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za pronájem rekreačního objektu. Příjmy ze zdrojů za území ČR tedy představují pouze 

71 % jeho celosvětových příjmů. Podmínkou pro uplatnění nezdanitelných částek 

základu daně je 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR.  

Kdyby si pan Pilarčík chtěl optimalizovat svoji daňovou povinnost vůči ČR, musel by 

splnit výše uvedenou podmínku 90 % příjmů z ČR. V případě, ţe by příjmy ze zdrojů 

v zahraničí byly niţší, jeho mzda na Slovensku činila pouze 80 000,- Kč, nepobíral by 

příjmy z tantiém a příjmy z pronájmu rekreačního objektu plynuly například jeho 

rodičům, pak by se poměr změnil následovně. 

Příjmy ze zdrojů na území ČR x 100  

Celkové celosvětové příjmy  

   797 300_ x 100 = 91 %   

  877 300  

 

V případě, ţe příjmy ze zdrojů na území ČR představují nejméně neţ 90 % 

celosvětových příjmů, můţe poplatník uplatnit nezdanitelné části základu daně. 

V zdaňovacím období zaplatil 5 000,-Kč jako dar neziskové organizaci a 18 000,- Kč na 

své důchodové pojištění.  

 

Varianta 1  

První varianta obsahuje v prvním číselném sloupečku postup v případě, ţe by příjmy ze 

zdrojů na území ČR představovaly méně neţ 90 % všech celosvětových příjmů 

poplatníka. 

 

Varianta 2  

Tato pak ukazuje, jak by se situace změnila v případě, ţe by příjmy ze zdrojů na území 

ČR představovaly nejméně 90 % všech příjmů. 
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Varianta Varianta 1 Varianta 2 

Položka  Částka v Kč Částka v Kč 

Příjmy dle § 6  797 300,- 797 300,- 

Dílčí základ daně § 6  797 300,- 797 300,- 

Nezdanitelné část základu daně dle §15  0,- 17 000,- 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 797 300,- 780 300,- 

ZD zaokrouhlený dle §16 797 300,- 780 300,- 

Daň vypočtená dle § 16 119 595,- 117 045,- 

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,- 23 640,- 

Daňová povinnost po uplatněných slevách 95 955,- 93 405,- 

Zaplacené zálohy 105 805,- 105 805,- 

Výsledná daňová povinnost  - přeplatek 9 850,- 12 400,- 

Tabulka 10: Rozdílný výpočet výsledné daňové povinnosti daňového nerezidenta 

 

Na výše uvedeném příkladu je demonstrováno, jak by se změnila výsledná daňová 

povinnost v případě, ţe by příjmy z území ČR představovaly nejméně 90 % všech 

příjmů poplatníka. Z uvedeného vyplývá, ţe by se panu Pilarčíkovi zvýšil přeplatek na 

dani o 2 250,- Kč. Částku bych v tomto případě povaţovala za zanedbatelnou. 

V případě, ţe by příjmy pana Pilarčíka v následujícím zdaňovacím období byly 

obdobné, nedoporučovala bych mu kvůli rozdílu v přeplatku na dani nijak měnit 

strukturu jeho příjmů.  

 

Optimalizace jeho příjmů jako poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 ZDP jiţ byla 

provedena tím, ţe bylo podáno daňové přiznání, ve kterém byly zúčtovány zaplacené 

zálohy na dani a dále uplatněna sleva dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP. 

 

Závěrem bych ještě podotkla, ţe pan Pilarčíka bude u varianty 2, i přesto ţe má více neţ 

90 % příjmů ze zdrojů na území ČR, i nadále povaţován za daňového rezidenta SR, 

jelikoţ byl na základě SZDZ mezi ČR a SR takto definován a tyto podmínky se 

nezměnily. 
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9.2.2 Zdanění příjmů daňového rezidenta ČR 

 

Nyní se budu věnovat daňové optimalizace českého daňového rezidenta. U něj bude 

situace sloţitější, jelikoţ budou zdanění v ČR podléhat jeho celosvětové příjmy.  

 

9.2.2.1 Daňová optimalizace pana Eliasena 

 

Nejprve se zaměřím na zdanění pana Eliasena z prvního modelového příkladu. Ten se 

do ČR přestěhoval s celou rodinou a uplatňoval tak nejen slevu dle § 35ba odst. 1 písm. 

a) a b) ZDP, ale i daňové zvýhodnění na vyţivované děti dle § 35c odst. 1 ZDP. Dále si 

pan Eliasen můţe uplatnit nezdanitelné částky základu daně dle § 15 ZDP ve výši 

10 000,- Kč jako dar a dále částku 10 000,- Kč za zkoušku související s výkonem jeho 

činnosti.  

 

Do českého daňového přiznání je povinen uvést i příjmy ze zdrojů v zahraničí. V jeho 

případě příjmy z pronájmu bytu v Norsku. Důleţitým dokumentem, dle kterého se bude 

postupovat, je SZDZ mezi ČR a Norskem. V níţe uvedené tabulce je uveden výpočet 

v případě, ţe by daná smlouva neexistovala.  

 

Varianta 1  

V prvním číselném sloupečku níţe uvedené tabulky je uveden výpočet výsledné daňové 

povinnosti pana Eliasena. Jiţ v tomto výpočtu jsem zákonnými prostředky maximálně 

optimalizovala jeho daňovou povinnost, a tak byl výsledkem přeplatek ve výši  

26 215,-Kč. Rovněţ jsem vyuţila existence SZDZ mezi ČR a Norskem a zabránila tak 

dvojímu zdanění příjmu z pronájmu bytu v Norsku. 

 

Varianta 2  

V druhém číselném sloupečku je pak vypočtena výsledná daňová povinnost v případě, 

ţe by neexistovala příslušná SZDZ. 
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Varianta 3 

Tato představuje situaci, kdy by nejen neexistovala SZDZ, ale pan Eliasen by neuplatnil 

slevu na manţelku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a dále by neuplatnil nezdanitelnou 

část základu daně dle § 15 odst. 1 ZDP – dar ve výši 10 000,- Kč a § 15 odst. 8 ZDP – 

úhrada za další vzdělání zaplacené ve výši 25 000,- Kč.  

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Položka  Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč 

Příjmy dle § 6  1 768 800,- 1 768 800,- 1 768 800,- 

Příjmy dle § 9 za pronájem bytu v Norsku 252 000,- 252 000,- 252 000,- 

Dílčí základ daně § 6 a § 9 2 020 800,- 2 020 800,- 2 020 800,- 

Nezdanitelné část základu daně dle §15  20 000,- 20 000,- 0,- 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 2 000 800,- 2 000 800,- 2 020 800,- 

ZD zaokrouhlený dle §16 2 000 800,- 2 000 800,- 2 020 800,- 

Daň vypočtená dle § 16 300 120,- 300 120,- 303 120,- 

Daň zaplacená v Norsku 37 425,- 0,- 0,- 

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,- 23 640,- 23 640,- 

Sleva na manţelku dle § 35ba dle odst. 1 písm. b) 23 640,- 23 640,- 0,- 

Daňová povinnost po uplatněných slevách 215 415,- 252 840,- 279 480,- 

Sleva na dítě dle § 35c 23 208,- 23 208,- 23 208,- 

Zaplacené zálohy 218 472,- 218 472,- 218 472,- 

Výsledná daňová povinnost  - 26 265,- Kč 11 160,-Kč 37 800,- Kč 

Tabulka 11: Výpočet výsledné daňové povinnosti daňového rezidenta za rozdílných podmínek 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, jak velké jsou rozdíly v případě, ţe by poplatník 

neuplatnil všechny dostupné moţnosti optimalizace své daňové povinnosti. 

 

V případě ţe by neexistovala SZDZ mezi ČR a Norskem, byla by výsledná daňová 

povinnost poplatníka vůči ČR ve výši 11 160,- Kč. Proto je nutné při zdaňování příjmů 

daňového rezidenta věnovat pozornost příslušným článkům o zamezení dvojího 

zdanění. V případě, ţe by byla pří výpočtu uplatněna metoda prostého zápočtu, která je 

definovaná v příslušné SZDZ, pak by poplatník za zdaňovací období neměl doplatek, 

ale přeplatek ve výši 26 265,- Kč. Výsledný rozdíl představuje částku 37 425,- Kč, coţ 
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je pro poplatníka rozhodně částka zajímavá. Doporučila bych mu tedy podat daňové 

přiznání s poloţkami uvedenými ve variantě 1.  

 

Ještě zajímavější je rozdíl mezi první a třetí variantou uvedenými v tabulce. V případě 

varianty č. 3 by neexistovala SZDZ mezi ČR a Norskem, případně, ţe by poplatník 

nevyuţil metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Navíc ani poplatník neuplatnil 

moţnost slevy na manţelku nemající vlastní příjem přesahující 68 000,- Kč, coţ pan 

Eliasen splňuje, ale navíc by si ani nenárokoval odpočet nezdanitelných částí základu 

daně. V tomto případě by musel na dani doplatit 37 800,- Kč. Vzhledem k navrhované 

optimalizaci ve variantě č. 1, kde by poplatník dosáhl přeplatku na dani ve výši  

26 265,-Kč, se jedná o dosti významný rozdíl. Konkrétně o částku 64 065, -Kč.  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji panu Elisenovi vyuţit varianty  

č. 1. V daňovém přiznání by vyuţil jednak moţnosti zápočtu daně zaplacené v zahraničí 

a rovněţ by mohl vyuţít slevu na manţelku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a dále 

nezdanitelných částí základu daně dle § 15. Tímto by dosáhl přeplatku 26 265,- Kč. 

 

 

9.2.2.2 Daňová optimalizace pana Popoviče 

 

Druhým daňovým rezidentem, který ve zdaňovacím období 2011 zdaňuje své 

celosvětové příjmy v ČR, je pan Popovič ze Srbska, který se do ČR přestěhoval kvůli 

výkonu závislé činnosti. Jeho manţelka a 3 děti však zůstali v Srbsku. Poplatník poskytl 

dar ve výši 1 000,- Kč dle § 15 odst. 1 ZDP a dále zaplatil 10 000,-Kč na své soukromé 

ţivotní pojištění. 

 

Varianta 1 

V prvním číselném sloupečku jak tabulky výpočtu ročních záloh na daň, tak i v tabulce, 

která udává výslednou daňovou povinnost, není uplatněno daňové zvýhodnění na děti, 

které s poplatníkem neţijí. 
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Varianta 2  

Podívejme se nyní, jak by se situace změnila v případě, ţe by se jeho manţelka i děti 

přestěhovali do ČR společně s ním. Manţelka by byla v ČR rovněţ zaměstnána  

a úhrn jejích ročních příjmů by činil 82 000,- Kč. 

 

Varianta 3 

Poslední výpočet je věnován situaci, kdyby neexistovala SZDZ mezi ČR a Maďarskem 

a SZDZ mezi ČR a Srbskem. Případně situaci, kdy by nebylo vyuţito exitujících smluv 

a nebyly započteny daně zaplacené v zahraničí. Zbylé skutečnosti by byly stejné jako 

v prvním případě. 

 Varianta 1 Varianta 2 

Hrubá měsíční mzda 55 000,- Kč 55 000,- Kč 

Super hrubá měsíční mzda = hrubá mzda x 1,34       73 700,- Kč       73 700,- Kč 

Záloha na daň dle §38h ZDP       11 055,- Kč       11 055,- Kč 

Měsíční sleva na poplatníka dle § 35ba         1 970,- Kč         1 970,- Kč 

Záloha na daň po slevě          9 085,- Kč    9 085,- Kč 

Měsíční daňové zvýhodnění na 3 děti dle §35c                 0,- Kč    2 901,- Kč 

Měsíční sraţená záloha na daň         9 085,- Kč   6 184,- Kč 

Roční zálohy na daň       72 680,- Kč       49 472,- Kč 

Tabulka 12: Výpočet záloh na daň v rozdílných případech 
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Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Položka  Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč 

Příjmy dle § 6  676 800,- 676 800,- 676 800,- 

Příjmy dle § 8 30 000,- 30 000,- 30 000,- 

Dílčí základ daně  706 800,- 706 800,- 706 800,- 

Nezdanitelné část základu daně dle §15  11 000,- 11 000,- 11 000,- 

DZD po uplatnění poloţek dle § 15 695 800,- 695 800,- 695 800,- 

ZD zaokrouhlený dle §16 695 800,- 695 800,- 695 800,- 

Daň vypočtená dle § 16 104 370,- 104 370,- 104 370,- 

Daň zaplacená v Srbsku 12 879,- 12 879,- 0,- 

Daň zaplacená v Maďarsku 4425,- 4425,- 0,- 

Sleva na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) 23 640,- 23 640,- 23 640,- 

Sleva na manţelku dle § 35ba dle odst. 1 písm. b) 0,- 0,- 0,- 

Daňová povinnost po uplatněných slevách 63 426,- 63 426,- 80 730,- 

Sleva na dítě dle § 35c 0,- 34 812,- 0,- 

Zaplacené zálohy 72 680,- 49 472,- 72 680,- 

Výsledná daňová povinnost  - přeplatek - 9 254,- - 20 858,- 8 050,- 

Tabulka 13: Výpočet výsledné daňové povinnosti daňového rezidenta za rozdílných podmínek 

 

Z výše uvedených údajů v tabulkách lze vyčíst řadu zajímavých informací o tom, jak by 

se změnila výsledná daňová povinnost poplatníka. V případě varianty 2 nastala zásadní 

změna jiţ při výpočtu záloh na daň. Poplatník by si mohl uplatnit daňové zvýhodnění na 

vyţivované děti jiţ při jejím výpočtu. Změna by se promítla i v podaném daňovém 

přiznání. Ve výše uvedených tabulkách je uveden postup. Z výpočtu v tabulce vyplývá, 

ţe by přeplatek na dani činil 20 858,- Kč, tedy o 11 604,- Kč více neţ v prvním případě.  

Daňová optimalizace pana Popoviče byla provedena jiţ v případě varianty č. 1, kdy si 

uplatnil jak slevu na poplatníka tak nezdanitelné části základu daně. V případě varianty 

č. 2 doporučuji uplatnit daňové zvýhodnění na všechny 3 vyţivované děti ţijící 

s poplatníkem ve společné domácnosti. 

V případě varianty č. 3, která předpokládá neexistenci příslušných SZDZ by poplatník 

nedosáhl přeplatku na dani jako v předchozích dvou případech, ale měl by daňový 

nedoplatek ve výši 8 050,- Kč. Celkový rozdíl oproti situaci, kdy existují a jsou 
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aplikovány SZDZ (varianta 1) činí 17 304,- Kč. Jednoznačně lze tedy poplatníkovi 

doporučit, aby k daňovému přiznání přiloţil rovněţ přílohu č 3, ve které uvede příjmy 

dosaţené ze zdrojů v zahraničí a provedl zápočet daně zaplacené v zahraničí. 

 

9.3 Závěr 

 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, jakým způsobem si mohou daňoví rezidenti  

i daňoví nerezidenti optimalizovat svoji daňovou povinnost v ČR. Na rozdílných 

příkladech je uvedeno, jak můţe výslednou daňovou povinnost ovlivnit uplatnění 

nezdanitelné části základu daně, uplatnění slev dle § 35ba ZDP či daňového zvýhodnění 

na dítě dle § 35c ZDP a zejména pak aplikace příslušných SZDZ.  

Závěrem bych ještě poznamenala, ţe situaci při mezinárodním zdaňování by mohl 

značně ulehčit jednotný model SZDZ. Ačkoliv většina vyspělých států vyuţívá smlouvy 

zaloţené na modelové smlouvě dle OECD, lze v jednotlivých smlouvách najít drobné 

odchylky, a tak je nutné v jednotlivých případech věnovat pozornost konkrétní SZDZ. 

V minulosti jiţ proběhla jednání o moţnosti jednotné SZDZ, tak však ztroskotala.   
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Závěr 

V dnešní době je stále častějším jevem migrace lidí za prací nejen v rámci státu, ale  

i mezinárodně. Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu práce, toto s sebou přináší nejen výhody, 

ale i jistá úskalí a problémy a s celou problematikou je spjat i administrativní proces. 

Teoretická část práce obsahuje postupně kroky, které musí cizinec či osoba z EU, EHP 

učinit, aby mohla být zaměstnána na území ČR. V některých případech je postup 

jednoduchý, jako je tomu u zaměstnávání osob z EU, EHP. Naopak sloţitější postup lze 

očekávat při zaměstnávání cizinců. Avšak i oni si mohou postup částečně ulehčit  

a vyuţít zaměstnání v reţimu zelené či modré karty. Ty však v sobě obsahují jistá 

omezení, která byla předestřena v práci. Poslední teoretická část byla věnována 

zdaňování příjmů fyzických osob a rovněţ byly uvedeny principy daňové optimalizace. 

V praktické části práce jsem navázala na poznatky získané studiem odborné literatury, 

aktuálních internetových článků a v neposlední řadě příslušné legislativy. Na 

modelových příkladech bylo provedeno zaměstnání pěti osob z nejrůznějších států. 

Vţdy byl, vzhledem k jejich státní příslušnosti, dosaţenému vzdělání a dalším 

okolnostem, navrţen nejvhodnější a nejvýhodnější postup při jejich zaměstnání na 

území ČR. U tří osob bylo dále provedeno zdanění jejich příjmů. Zásadní bylo určení 

daňového rezidentství, tedy státu, kde bude poplatník zdaňovat své celosvětové příjmy  

a poté byla provedena daňová optimalizace, aby byla výsledná daňová povinnost co 

nejmenší. Součástí práce byly i výpočty, které demonstrovaly, jak by se výsledná 

daňová povinnost změnila, kdyby si poplatník neuplatnil veškeré moţné nezdanitelné 

části základu daně a slevy na dani, prostřednictvím kterých si můţe sníţit svoji daňovou 

povinnost. Rovněţ bylo provedeno srovnání v případě neexistence smluv o zamezení 

dvojího zdanění. 

Problematika mezinárodního zdanění příjmů je velice zajímavá a aktuální, avšak velice 

rozsáhlá. V práci jsem se tedy zabývala pouze zdaněním fyzických osoba a základními 

principy této oblasti. Celá problematika zaměstnávání cizinců je v současné době  

a v budoucnu nepochybně bude, zajímavým a aktuálním tématem, kterému by měla být 

věnována náleţitá pozornost. 
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Právní předpisy 

Pokyn D-300 Ministerstva financí čj. 15/107 705/2006, k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku.  

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení 

dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. 

 

Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o 

zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. 

 

Zákon č. 47/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 



84 

 

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

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řad. 
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MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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PO   právnická osoba 

SHM   super hrubá mzda 

SR   Slovenská republika 
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ZP   zákoník práce 
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435/ Sb., o zaměstnanosti), ţe na území ČR zaměstná cizince 

Příloha č. 6:  Ţádost o udělení dlouhodobého víza  

Příloha č. 7:  Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na 

území České republiky ve zvláštních případech („zelená karta“) 

Příloha č. 8:  Přihláška a evidenční list pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Příloha č. 9:  Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

z funkčních poţitků 

Příloha č. 10:  Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

 Příloha č. 11:  Příloha č. 3 k přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

Příloha č. 12: Seznam pro poplatníky uplatňující nárok a vyloučení dvojího zdanění dle 

§ 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Příloha č. 13:  Příloha č. 2 k přiznání dani z příjmu fyzických osob 






































































































