
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV FINANCÍ
INSTITUTE OF FINANCES

KOMPARACE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V
ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU
COMPARISON OF PERSONAL INCOME TAX IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Miroslava Jančárová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

BRNO 2019



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Ústav financí
 

Studentka: Miroslava Jančárová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Účetnictví a daně
 

Vedoucí práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.
 

Akademický rok: 2018/19
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem:

Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na
Slovensku

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem práce je porovnání daně z příjmu fyzických osob v České republice a Slovensku. Tyto dva
daňové systémy budou porovnány na vzorovém příkladu a následně bude zhodnoceno, která země je
pro modelového podnikatele výhodnější.  Dílčím cílem je vymezení možností  daňové optimalizace
fyzické osoby v České republice.

Základní literární prameny:

DVOŘÁKOVÁ, V., M. PITTERLING a H. SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob
2017. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 331 s. ISBN 978-80-7552-538-3.

KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 275 s. ISBN 978-8-
-7478-841-3.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

ŠIROKÝ, J. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 384 s.
ISBN 978-80-7478-785-0.

ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde Praha, 2018. ISBN 978-
80-7502-274.

VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-74-
8-388-3.

 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2018/19
 
 
 

V Brně dne 28.2.2019
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na komparáciu zdaňovania príjmov fyzických osôb 

v Českej republike a na Slovensku. Teória špecifikuje daňový systém jednotlivých 

štátov a definuje základné pojmy v oblasti daní. V praktickej časti porovnáva tieto dva 

systémy na vzorových príkladoch a zhodnocuje, ktorá zem je pre modelového 

podnikateľa výhodnejšia. Na záver zachytáva možnosti optimalizácie daňovej 

povinnosti v Českej republike. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the comparison of income taxation of natural persons  

in the Czech Republic and Slovakia. The theory specifies tax system of individual states 

and defines the basic concepts of taxation. In the practical part, these two systems 

compare on the model examples and evaluate, which country is more advantageous  

for the model entrepreneur. Finally, it captures possibilities for tax optimization  

in Czech Republic. 
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ÚVOD 

Slovo daň, tak krátke ale tak dôležité, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou každého z nás. 

Tak významná, pretože tvorí štátny rozpočet ktorý plní mnoho funkcií, čo sa 

odzrkadľuje v blahobyte, v akom obyvateľstvo žije. Je tým najmä školstvo, 

zdravotníctvo, vytváranie nových pracovných miest či získanie rodinných príspevkov. 

Čím vyšší je teda daňový príjem, tým viac prostriedkov bude mať na tieto základné 

ľudské potreby.  

Daň je možné rozdeliť na niekoľko druhov. Základné rozdelenie je na priamu 

a nepriamu. Moja bakalárska práca sa venuje dani priamej, konkrétne dani z príjmu 

fyzických osôb, ktorá pod túto kategóriu spadá.  

Práca sa zameriava na komparáciu zdaňovania príjmov fyzických osôb v Českej 

republike a na Slovensku. Skladá sa z troch častí.  

Prvá časť je teoretická, ktorá v krátkosti špecifikuje daňový systém, definuje základné  

pojmy v oblasti daní ktorými sú daň, jej vlastnosti a funkcie. Zaoberá sa daňovou 

sústavou najprv Českej republiky a potom na Slovensku. Podrobne sa venuje 

problematike dani z príjmov fyzických osôb v jednotlivých krajinách, v ktorej nás 

oboznamuje, kto je a nie je povinný platiť daň, aké príjmy sú predmetom dane a aké 

príjmy sú od dane oslobodené, aká je výška sadzieb daní v jednotlivých štátoch, aké 

zľavy na dani a nezdaniteľné časti základu dane si môžu poplatníci uplatniť.  

Postupne sa práca dostáva k všeobecnému vzorcu pre výpočet základu dane a  výslednej 

daňovej povinnosti poplatníka. Nakoniec popisuje základné pravidlá pri podávaní 

daňového priznania, pravidlá pri registrácii a platení daní.  

Je teda časťou, ktorá slúži na nadobudnutie vedomostí, ktoré sa využijú v praktickej 

časti. 

Druhá, praktická časť, aplikuje znalosti z teoretickej časti na modelových príkladoch. 

Príklady zdaňujú príjmy najprv poplatníkov Českej republiky a následne príjmy 

slovenských poplatníkov. Výsledky sú potom porovnávané a vyhodnocované. Udávajú, 

ktorý variant je pre poplatníka lepší. Všetky príklady zohľadňujú kroky k optimalizácii 

pre čo najlepšiu výslednú daňovú povinnosť. Pre väčšiu prehľadnosť uvádzajú výsledky 

v rovnakej štátnej mene.  
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Posledná, tretia časti analyzuje, ktorá zem je pre modelového poplatníka výhodnejšia, 

navrhuje možnosti daňovej optimalizácie poplatníkov a sumarizuje kladné a záporné 

stránky zdaňovania týchto štátov.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom práce je komparácia dane z príjmu fyzickej osoby v Českej republike  

a na Slovensku.  

Na to, aby sa cieľ dosiahol, sa ako prvé vymedzia základné princípy a postupy  

pre stanovenie výslednej daňovej povinnosti poplatníkov jednotlivých štátov. Následne, 

za pomoci výpočtu základu dane, výslednej daňovej povinnosti a vzorcov na daňové 

zaťaženie sa porovnajú dosiahnuté výsledky, poprípade sa optimalizuje daňová 

povinnosť. 

Ďalším cieľom je zhodnotenie výsledkov a určenie, ktoré zem je pre poplatníka 

výhodnejšia. 

Pre sledovanie týchto javov, dosahovaní cieľov a výsledkov je veľmi dôležité, ktoré 

metódy sa v práci použijú.  

Prvou metódou, ktorá je v práci použitá, je metóda abstrakcie. Metóda abstrakcie 

prehliada veci nepodstatné a sústreďuje sa na veci podstatné, v tomto prípade  

na zdanenie príjmu fyzických osôb a na výpočet daňovej povinnosti (1). 

Ďalšími metódami sú analýza a syntéza, ktoré sú si vzájomným protikladom. 

Analyzačná metóda rozkladá skúmanú fyzickú osobu, ukladá rozbor jej vlastností, 

vzťahov a faktov. Skúma tiež jav, ktorý je v tomto prípade daňová sústava jednotlivých 

štátov a jej osobitné časti, ktoré sú ďalej skúmané (1).  

Metóda syntézy, naopak, tieto časti spája a tým poskytuje pochopenie vzájomných 

súvislostí (1). 

Metóda modelovania sa použije pri modelovom príklade a stanovení daňovej povinnosti, 

ktorá je použitá v praktickom príklade (1). 

Najdôležitejšia metóda, ktorá vyplýva i z názvu práce, je metóda komparácie, ktorou  

sa porovnávajú a hodnotia získané poznatky. Zrovnávajú sa jednotlivé daňové 

povinnosti v daných štátoch a posudzujú sa výsledky, ktorý štát je pre poplatníka 

výhodnejší (1). 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto časť vymedzuje základné pojmy, ktoré sa v daňovom systéme vyskytujú, 

zameriava sa na výklad daňovej teórie Českej republiky (ďalej len „ČR“) a Slovenska 

(ďalej len „SR“) a popisuje daňovú sústavu týchto štátov. 

1.1 Daň 

„České právo nemá v žiadnom účinnom právnom predpise ustanovenie, ktoré by presne  

a jednotne vymedzilo pojem daň tak, aby túto definíciu bolo možné použiť v rámci 

celého právneho rádu (2, s. 17).“ 

Vo všeobecnosti sa však daň charakterizuje ako povinná, zákonom stanovená platba, 

ktorá plynie do verejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentná a spravidla 

neúčelová (3, s. 9). 

Nenávratná, pretože po zaplatení dani subjektu nevzniká žiadny konkrétny nárok 

a nevracia sa späť. Neekvivalentnosť dane je vlastnosť, ktorá udáva že diel, v akom  

sa jednotlivec podieľa na spoločných príjmoch, nemá žiadny alebo takmer žiadny vplyv 

k tomu, v akej výške bude participovať na výdajoch verejných rozpočtov alebo 

spotrebovávať financované statky. Neúčelová je preto, pretože nikto, kto daň zaplatí, 

nevie, čo bude z týchto prostriedkov financované (3, s. 10). 

1.2 Funkcie daní 

Dane by v ekonomike mali napomáhať verejným financiám spĺňať nasledujúce funkcie:  

➢ fiškálnu, 

➢ alokačnú, 

➢ (re)distribučnú,  

➢ stimulačnú,  

➢ a stabilizačnú. 

Fiškálna funkcia  je primárnou funkciou, ktorou cieľom je naplniť verejný rozpočet. 

Táto funkcia musí byť vždy zachovaná. Stimulačnou funkciou sa rozumie funkcia, 

ktorej úlohou je pomôcť subjektu k čo najväčšej daňovej úspore a teda určitým 

spôsobom obmedziť daňovú povinnosť. Alokačná funkcia rieši problematiku 
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investovania (umiestňovania) vládnych výdajov a optimálneho prerozdelenia medzi 

súkromnú a verejnú spotrebu. Za úlohu distribučnej (re)distibučnej funkcie je 

prerozdeľovanie, presunu časti dôchodku a majetku bohatších subjektov k sociálne 

slabším subjektom prostredníctvom transferových platieb. Stabilizačná funkcia vznikla 

v záujme zmierniť cyklické výkyvy v ekonomike. Jej zmyslom je ponechať 

ekonomickým subjektom viac finančných zdrojov na investovanie (3, s. 11). 

1.3 Daňový systém 

Daňový systém je systém pozostávajúci z daňovej sústavy a inštitúcií právnych, 

organizačných a technických, ktoré slúžia na zabezpečenie správy daní, daňové 

vymeriavanie, vymáhanie a kontrolu. Je tiež systém nástrojov, metód a postupov, ktoré 

tieto inštitúcie uplatňujú vo vzťahoch k daňovým subjektom (4, s. 10). 

1.4 Daňová sústava 

Daňová sústava je podmnožinou daňového systému. Predstavuje súhrn daní vyberaných 

v určitom štáte a v určitom čase. Z hľadiska právneho sú to jednotlivé dane upravené 

v zákonoch. Veľkosť daného štátu a jeho územné členenie, tradície spôsobu vyberania 

daní a tiež prijaté záväzky plynúce zo zapojenia sa do medzinárodných integračných 

procesov patria k najdôležitejším faktorom, ktoré ovplyvňujú usporiadanie daňovej 

sústavy (4, s. 10).  

1.4.1 Daňová sústava v Českej republike 

Česká republika sa stretáva s dvoma druhmi daní – priama a nepriama.  

Priama daň je daň, u ktorej je možné konkrétne špecifikovať daňový subjekt, ktorý bude 

daň platiť. Daňový subjekt je teda platcom a zároveň poplatníkom tejto dane (5, s. 25). 

Medzi priamu daň sa zaraďuje daň z príjmu (od 1. 1. 2014 zahrnutá daň dedičská, daň 

darovacia), daň cestná, daň z hazardných hier, daň z nehnuteľných vecí a daň z nabitia 

nehnuteľných vecí (6, s. 12). 

Nepriama daň je veľmi významným zdrojom rozpočtových príjmov a to predovšetkým  

v krajinách s nižšími príjmami, keďže tu hrozí riziko daňových únikov pri zavedení vyšších 

sadzieb u daní priamych (7, s. 166). 
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Medzi nepriamu daň sa zaraďuje daň z pridanej hodnoty, daň spotrebná a daň 

ekologická. Do dane ekologickej patrí daň zo zemného plynu a niektorých ďalších 

plynov, daň z pevných palív a daň z elektriny (6, s. 12).  

Obrázok č. 1: Daňová sústava v ČR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 6, s. 12) 

1.4.2 Daňová sústava na Slovensku 

Takisto, ako v ČR, tak aj na SR je základné členenie dane na priamu a nepriamu.  

Do priamej dane sa zahrňuje daň z príjmu, miestna daň a daň z motorových vozidiel.  

Do miestnej dane spadá daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 

priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie 

prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň  

za jadrové zariadenie (8). 
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Nepriama daň vyberaná štátom je daň z pridanej hodnoty a šesť druhov spotrebných 

daní. Patrí do nich daň z piva, liehu, vína, minerálnych olejov, daň z tabakových 

výrobkov, daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (8). 

Obrázok č. 2: Daňová sústava na SR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 8) 

1.5 Zdravotné a sociálne poistenie v Českej republike 

Verejné zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 48/1997 Zb., o verejnom zdravotnom 

poistení a o zmene na doplnenie niektorých súvisiacich zákonov, v platnom znení 

a Zákon č. 592/1992 Zb., o poistnom na verejné zdravotná poistenie, v platnom znení 

(9, s. 21). 

Poistné na sociálne zabezpečenie upravuje Zákon č. 589/1992 Zb., o poistnom  

na sociálne zabezpečenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti, v platnom znení 

(9, s. 22).  

1.5.1 Poistné na zdravotné poistenie 

Poistné na zdravotné poistenie za zamestnanca sa vypočítava z vymeriavacieho základu 

v minimálnej výške 12 200 Kč. Je to minimálna mesačná mzda v roku 2018.  Poistné sa 
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odvádza mesačne a je splatné od 1. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Zaokrúhľuje sa na celé Kč nahor (10, s. 180).  

Minimálny vymeriavací základ sa nevzťahuje na štátnych poistencov, za ktorých 

zdravotné poistenie odvádza štát (10, s. 183).  

Maximálny vymeriavací základ u verejného zdravotného poistenia nie je (10, s. 185). 

Poistné na zdravotné poistenie u osoby samostatne zárobkovo činnej (ďalej len 

„OSZČ“) je rozhodujúcim obdobím kalendárny rok. Vymeriavacím základom je 50 % 

z rozdielu príjmov a výdajov zo samostatnej činnosti. (9, s. 26).  

 Tabuľka č. 1: Výška hradeného poistného z vymeriavacieho základu za jednotlivých účastníkov 

zdravotného poistenia v ČR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 10, s. 22) 

 Zdravotné poistenie 

Zamestnanec 4,5 % 

Zamestnávateľ 9 % 

OSZČ 13,5 % 

Štátny poistenec 13,5 % 

 

1.5.2 Poistné na sociálne zabezpečenie  

Poistné na sociálne zabezpečenie za zamestnanca zahrňuje nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti (10, s. 166). 

Vypočítava sa z vymeriavacieho základu a rozhodujúcim obdobím je kalendárny 

mesiac.  

Je splatné od 1. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a zaokrúhľuje sa  

na celé Kč nahor. (10, s. 177). 

Minimálny vymeriavací základ nie je stanovený a ročný maximálny vymeriavací základ  

je 48-násobok priemernej mzdy, čo činí čiastku 1 438 992 Kč. 

Minimálny vymeriavací základ pre OSZČ je odvodený od priemernej mzdy 

a maximálny vymeriavací základ je 48-násobok priemernej mzdy.  Vypočítava sa ako 

pomer 50 % z čiastkového základu dane („ďalej len ČZD“) podľa § 7 sZDP (10, s. 202). 
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 Tabuľka č. 2: Výška hradeného poistného z vymeriavacieho základu za jednotlivých účastníkov 

sociálneho zabezpečenia v ČR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 10, s. 22) 

 Poistné na sociálne zabezpečenie Sadzba 

na poistné 

celkom 
Nemocenské 

poistenie 

Dôchodkové 

poistenie 

Štátna politika 

zamestnanosti 

Zamestnanec - 6,5 % - 6,5 % 

Zamestnávateľ 2,3 % 21,5 % 1,2 % 25 % 

OSZČ - 28 % 1,2 % 29,2 % 

 

1.6 Daň z príjmu fyzických osôb 

Význam dane z príjmov fyzických osôb nie je len ich finančný príspevok do verejných 

rozpočtov (v priemere, daň z príjmov fyzických osôb je druhým najdôležitejším 

zdrojom daňových príjmov v súlade s daňovou klasifikáciou), ale aj ich vplyv  

na ostatné vládne politiky a (napr. hospodársky rast, prerozdelenie, 

konkurencieschopnosť krajiny, fungovanie trhov práce alebo fiškálny federalizmus) 

súčasne (11). 

1.7 Daň z príjmu fyzických osôb v Českej republike 

V Českej republike bola daň z príjmu zavedená so vznikom samostatného štátu v roku 

1993. Upravuje ju Zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „čZDP“). Každý ekonomicky aktívny obyvateľ je daňou dotknutý 

a táto daň pravdepodobne patrí k najznámejšej dani medzi nami (12).  

1.7.1 Daňové subjekty 

Jednou z povinností pre určenie, kto je povinný platiť daň, je potrebné si vymedziť dva 

typy osôb. Sú to poplatníci a platcovia daní.  

Poplatníci dane z príjmu fyzických osôb (ďalej len „FO“) sú všetky osoby fyzické, 

ktoré sa delia do dvoch skupín: 

➢ daňoví rezidenti, 
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➢ daňoví nerezidenti.  

Daňovým rezidentom je FO, ktorá má na území ČR bydlisko. Daňový rezident je aj 

osoba, ktorá na území ČR bydlisko nemá, avšak zdržuje sa tu aspoň 183 dní počas 

jedného kalendárneho roka. Za daňového rezidenta sa nepovažuje osoba, ktorá na území 

ČR nemá bydlisko, nezdržuje sa tu alebo sa tu zdržuje menej ako 183 dní a to len  

za účelom liečenia alebo štúdia (10, s. 158).  

Daňovému rezidentovi podliehajú dani z príjmu FO príjmy dosiahnuté na území ČR 

a príjmy zo zahraničia – celosvetové príjmy (10, s. 159). 

Ostatní poplatníci sú daňoví nerezidenti a ich príjmy podliehajú dani len zo zdrojov  

na území ČR (10, s. 159). 

Platcovia dane sú osoby, ktoré odvádzajú daň podľa zvláštnej sadzby (ďalej len 

„zrážkovú daň“) alebo daň z príjmu FO (10, s. 159).  

1.7.2 Predmet dane 

Dani z príjmu FO podliehajú príjmy peňažné i nepeňažné alebo dosiahnuté smenou. 

Príjem je všetko, čo zvýši majetok poplatníka (10, s. 161). 

Podľa čZDP sú predmetom dane z príjmu FO: 

➢ príjmy zo závislej činnosti  (§ 6 čZDP), 

➢ príjmy zo samostatnej činnosti (§ 7 čZDP), 

➢ príjmy z kapitálového majetku (§ 8 čZDP), 

➢ príjmy z nájmu (§ 9 čZDP), 

➢ ostatné príjmy (§ 10 čZDP) (13). 

Nepeňažné príjmy 

„Nepeňažným príjmom zamestnanca je tiež čiastka, o ktorú je úhrada zamestnanca 

zamestnávateľovi za poskytnuté plnenie okrem jednotky, ktorá nezahrňuje nebytový 

priestor iný ako garáž, pivnicu alebo komoru, bytu alebo rodinného domu, v ktorom mal 

zamestnanec bydlisko po dobu 2 rokov bezprostredne pred jeho kúpou nižší, ako je cena 

určená podľa zákona upravujúceho oceňovanie majetku alebo cena, ktorú účtuje iným 

osobám.“ (14, s. 66) 
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K nepeňažným príjmom zo závislej činnosti patrí napríklad príjem z bezplatne 

poskytnutého motorového vozidla na súkromné alebo pracovné účely, ktoré poskytol 

zamestnávateľ svojmu zamestnancovi. Príjmom zamestnanca je 1 % vstupnej ceny 

vozidla vrátane dani z pridanej hodnoty a to za každý aj započatý kalendárny mesiac 

poskytnutia vozidla. Takto nadobudnutý príjem je potrebné zahrňovať  

do vymeriavacieho základu pre poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Nepeňažná 

čiastka však musí dosahovať aspoň 1 000 Kč, pokiaľ je nižšia, potom sa za príjem 

zamestnanca považuje čiastka 1 000 Kč. (14, s. 66). 

Príjmy zo závislej činnosti  

Poplatníci platiaci daň z príjmu FO zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov sú 

označovaní ako zamestnanci a naopak, tí ktorí plnia daňovú povinnosť za svojich 

zamestnancov sú zamestnávatelia (14, s. 71). 

Za zamestnancov sa však nepovažujú osoby pracujúce na Dohodu o prevádzaní práce  

do čiastky 10 000 Kč mesačne vrátane, osoby pracujúce na základe Dohody o pracovnej 

činnosti s príjmom do 2 500 Kč (15).  

Medzi príjmy zo závislej činnosti patria napríklad príjmy zo súčasného alebo skoršieho 

pracovnoprávneho, služobného alebo členského pomeru alebo obdobného pomeru, 

v ktorých je poplatník povinný dodržovať príkazy platcu a funkčné pôžitky (14, s. 65).  

Príjmy zo samostatnej činnosti 

Medzi príjmy zo samostatnej činnosti patria príjmy z poľnohospodárskej výroby, 

lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnostenského podnikania, podiely 

spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti 

na zisku (13).  

Ďalej sa sem zaraďujú príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného 

vlastníctva, autorských práv a práv príbuzných autorskému právu, a to vrátane príjmov  

z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, 

príjmy z nájmu majetku zaradeného v obchodnom majetku a príjmy z výkonu 

nezávislého povolania (13).  

Poplatník dosahujúci príjmy zo samostatnej činnosti podľa § 7 čZDP si môže svoje 

príjmy znížiť o výdaje. Má na výber dve možnosti uplatnenia výdajov:  
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➢ výdaje preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov (ďalej len „skutočné  výdaje“), 

➢ výdaje percentom z príjmu (ďalej len „paušálne výdaje“).  

Uplatnenie paušálnych výdajov 

➢ vo výške 80 % z príjmov z poľnohospodárskej výroby, remeselného 

živnostenského podnikania; najviac do čiastky 800 000 Kč, 

➢ vo výške 60 % z príjmov zo živnostenského podnikania; najviac do čiastky 

600 000 Kč, 

➢ vo výške 30 % z príjmov z nájmu majetku zaradenom do obchodného majetku; 

najviac do čiastky 300 000 Kč, 

➢ 40 % z iných príjmov zo samostatnej činnosti; najviac do čiastky 400 000 Kč. 

Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdajov je vedenie záznamov o príjmoch 

a evidenciu pohľadávok zo samostatnej činnosti. Ak poplatník raz zvolí tento postup, 

nie je možný ho spätne meniť (13). 

Príjmy z kapitálového majetku 

Jedná sa o príjmy investičného charakteru. Tieto príjmy sa buď zahrnú do ČZD podľa  

§ 8 čZDP alebo tvoria samostatný základ dane. Tie príjmy, ktoré tvoria samostatný 

základ dane sú najmä úroky z vkladov na nepodnikateľských účtoch, úroky 

z jednorazových vkladov, úroky a iné výnosy z vkladných listov, dlhopisov. Zdaňujú sa 

zrážkovou daňou s 15 % sadzbou,  základ dane i zrážková daň sa zaokrúhľujú na celé 

Kč nadol. Túto zrážkovú daň odvádza platca dane v mesačných intervaloch. Ostatné 

príjmy z kapitálového majetku sa zahrnú do ČZD podľa § 8 čZDP a celkového základu 

dane  poplatníka (10, s. 207). 

V rámci týchto príjmov nie je možné uplatniť žiadne výdaje (10, s. 207). 

Príjmy z nájmu 

Medzi príjmy z nájmu patria príjmy z nájmov nehnuteľných a príjmy z nájmu hmotných 

hnuteľných vecí, okrem príležitostného nájmu podľa § 10 ods. 1 písm, a) čZDP (10, s. 

207). 

Dôraz treba klásť na to, či sa jedná o prenajímanú vec zapísanú alebo nezapísanú 

v obchodnom majetku FO. Ak je prenajímaná vec v obchodnom majetku zapísaná, 
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nepatrí príjem z jej prenájmu sem, ale do príjmov zo samostatnej činnosti podľa § 7 

čZDP (10, s. 207). 

Poplatník aj v tomto prípade uplatní skutočné alebo paušálne výdaje. Paušálne výdaje je 

možné uplatniť vo výške 30 % z príjmov; najviac do čiastky 300 000 Kč (10, s. 208). 

Ostatné príjmy 

Sú to príjmy, ktoré nepatria do príjmov podľa § 6, § 7, § 8 a § 9 čZDP.  

Patrí sem napríklad úhrn čiastok z príležitostných príjmov do 30 000 Kč, úhrn 

bezúplatných príjmov nabitých príležitostne do 15 000 Kč za zdaňovacie obdobie, 

príjmy z príležitostného nájmu hnuteľných vecí, vrátane príjmov z poľnohospodárskej 

výroby a lesného a vodného hospodárstva, prijaté výživné, dôchodky a obdobné 

opakujúce sa požitky, výhry z hazardných hier, výhry z reklamných súťaží  

a reklamných žrebovaní, ceny z verejných súťaží, zo športových súťaží a bezúplatný 

príjem (13). 

Tieto príjmy je možné znížiť o výdaje nutné na dosiahnutie príjmov maximálne však  

do výšky príjmov. V tomto prípade nie je možné využiť paušálne výdaje okrem 

výnimky u príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva (10, s. 208).  

1.7.3 Príjmy oslobodené od dane 

Príjmy oslobodené od dane upravuje § 4 čZDP, § 4a čZDP, § 6 ods. 9 čZDP a § 10 ods. 

3 čZDP. Daň z týchto príjmov nie je vyberaná a príjmy sa neuvádzajú do daňového 

priznania (16). 

Najčastejšie sa vyskytujúce oslobodené príjmy sú: 

➢ dary – bezúplatné príjmy § 10 ods. 3 písm. c) čZDP nadobudnuté príležitostne, 

pokiaľ ich úhrn od toho istého poplatníka v zdaňovacom období neprekročí 

čiastku 15 000 Kč, 

➢ dedičstvo – príjmy z nadobudnutia dedičstva alebo odkazu § 4a písm. a) čZDP, 

➢ výhry z hazardných hier, 
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➢ predaj nehnuteľnej veci ak vlastníctvo je minimálne po dobu 5 rokov alebo 

minimálne 2 ročné bydlisko poplatníka a získané peniaze sa využijú na vlastnú 

bytovú potrebu, 

➢ náhrady za stratu príjmov, 

➢ pravidelne vyplácaný dôchodok alebo penzia neprevyšujúca celkovú úhrnnú 

čiastku vo výške 36-násobku minimálnej mzdy, za rok 2018 ide o čiastku  

439 200 Kč, 

➢ plnenia z vyživovacej povinnosti, 

➢ príspevky na sporenie,  

➢ príjem plynúci vo forme daňového bonusu,  

➢ príjem v podobe štipendií, 

➢ príjem z úplatného prevodu cenných papierov nepresahujúce ich celkový úhrn 

100 000 Kč v zdaňovacom období, 

➢ príjem z úplatného prevodu cenného papieru, ak presiahne doba medzi 

nadobudnutím a prevodom dobu 3 roky (16). 

1.7.4 Nezdaniteľné časti základu dane 

Nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len „NČZD“) sú definované v § 15 čZDP a sú 

výhradne určené len pre fyzické osoby. Ich uplatnením sa znižuje hodnota základu dane 

(ďalej len „ZD“), najviac však do nuly (9, s. 40).  

Do NČZD patrí: 

➢ bezúplatné plnenie poskytnuté na verejne prospešné účely, hodnota daru musí 

presiahnuť 2 % zo ZD alebo činiť aspoň 1000 Kč, naviac je však možné odčítať 

15 % zo ZD, 

➢ odber krvi v hodnote 3 000 Kč, 

➢ odber krvotvorných buniek v hodnote 20 000 Kč, 

➢ úhrnná čiastka úrokov zo všetkých úverov poplatníkov žijúcich v spoločne 

hospodárnej domácnosti v maximálnej hodnote 300 000 Kč, 

➢ poistné na súkromné životné poistenie zaplatené poplatníkom, pokiaľ výplata 

plnenia nastane najskôr po 60 kalendárnych mesiacoch od uzavretia zmluvy 
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a zároveň v roku, kedy poplatník dosiahne 60 rokov, maximálna čiastka  

24 000 Kč, 

➢ príspevky na penzijné pripoistenie, penzijné poistenie, doplnkové penzijné 

sporenie od štátu zaplatené poplatníkom, úhrnná čiastka najviac 24 000 Kč, 

➢ zaplatený príspevok odborovému zväzu uplatnené do výšky 1,5 % zdaniteľných 

príjmov podľa § 6 čZDP, najviac 3 000 Kč, 

➢  úhrada za skúšky k overeniu a uznaniu výsledkov ďalšieho vzdelávania  

do výšky 10 000 Kč, pre osoby so zdravotným poistením do 13 000 Kč  

a pre osoby s ťažším zdravotným poistením do 15 000 Kč, zníženie je možné 

v prípade, že čiastku nehradil zamestnávateľ a ani nebola uplatnená ako výdaj 

podľa § 24 čZDP u poplatníkov s príjmami podľa § 7 čZDP (13).  

1.7.5 Položky odpočítateľné od základu dane 

Položky odčítateľné od základu dane sú vymedzené v § 34 čZDP a jedná sa o čiastky, 

ktorými je možné znížiť vypočítaný základ dane ešte pred výpočtom 15 % dane (9, s. 

41).  Patrí sem: 

➢ daňová strata, 

➢ odpočet na podporu projektov výskumu a vývoja, 

➢ odpočet na podporu odborného vzdelávania (13). 

Daňovú stratu, ktorá je vymeraná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo jeho 

časť je možné odčítať od ZD, najdlhšie však v 5 zdaňovacích obdobiach nasledujúcich 

bezprostredne po období, za ktoré sa daňová strata vymerala (13).  

O daňovú stratu možno znížiť len súhrn všetkých ČZD podľa § 7 až § 10 čZDP), okrem 

ČZD z príjmov zo závislej činnosti podľa § 6 čZDP (10, s. 218). 

Pre odpočet na podporu výskumu a vývoja a odpočet na podporu odborného 

vzdelávania platí, že ak ich nie je možné odpočítať z dôvodu nízkeho ZD alebo daňovej 

straty, možno ich odpočítať najneskôr v treťom období nasledujúcom po období,  

v ktorom vznikli (13).  
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1.7.6 Sadzba dane 

Základná sadzba dane FO v ČR je stanovená v § 16 čZDP a činí 15 %. Tá sa vypočíta  

zo základu dane, ktorý je znížený o NČZD, o odčítateľné položky a prípadné daňové 

straty zaokrúhleného na celé sto Kč nadol (13). 

Solidárne zvýšenie dane vychádza z § 16a čZDP. Túto daň vo výške 7 % platia poplatníci 

s príjmami nad limit. Daň sa vypočíta z kladného rozdielu medzi súčtom príjmov 

zahrňovaných do ČZD podľa § 6 a § 7 čZDP a 48-násobkom priemernej mzdy, ktorá 

v roku 2018 činí 29 979 Kč. Limit v tom prípade činí 1 438 992 Kč (13). 

Pokiaľ by poplatník vykázal daňovú stratu zo samostatnej činnosti, môže o ňu znížiť 

ZD zo samostatnej činnosti (13).  

1.7.7 Zľavy na dani 

Poplatníkovi umožňujú znížiť samotnú vypočítanú výšku dane.  

Výhradne u FO ide uplatniť zľavu na poplatníka podľa § 35ba čZDP a zľavu  

za umiestnenie dieťaťa podľa § 35bb čZDP. V prípade, že FO zamestnáva osoby  

so zdravotným postihnutím, môže uplatniť zľavy podľa § 35 čZDP (9, s. 41).  

Je možné uplatniť tieto zľavy: 

➢ základná zľava na poplatníka vo výške 24 840 Kč ročne, 

➢ zľava na manželku vo výške 24 840 Kč ročne za podmienky, že žijú v spoločnej 

domácnosti a nemá vlastný príjem presahujúci za zdaňovacie obdobie 68 000 

Kč, 

➢ zľava na manžela ktorý je držiteľom ZTP/P preukazu, vo výške 49 680 Kč, 

➢ základná zľava na invaliditu 1. alebo 2. stupňa vo výške 2 520 Kč ročne,  

➢ rozšírená zľava na invaliditu 3. stupňa vo výške 5 040 Kč ročne,  

➢ zľava na držiteľa preukazu ZTP/P vo výške 16 140 Kč ročne,  

➢ zľava na študenta vo výške 4 020 Kč po dobu sústavnej prípravy na budúce 

povolanie, do max. 26 rokov, alebo prezenčnej formy doktorského štúdia 

vysokej školy do max. 28 rokov, 
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➢ zľava za umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení vrátane materskej 

školy, žijúce v spoločne hospodáriacej domácnosti vo výške preukázateľne 

skutočných výdajov poplatníkom, maximálne však do výšky minimálnej mzdy,  

➢ zľava na evidenciu tržieb v maximálnej výške 5 000 Kč (17, s. 34).    

Ak nie sú splnené podmienky pre uplatnenie zliav, okrem zľavy na poplatníka, splnené 

po celé zdaňovacie obdobie, potom sa započítava jedna dvanástina zľavy za každý 

mesiac, v ktorom boli k počiatku mesiaca podmienky pre uplatnenie splnené (17, s. 34).    

Zľavy nie je možné využiť voči zrážkovej dani na základe zvláštnej sadzby dane podľa   

§ 36 čZDP (17, s. 34).  

1.7.8 Daňové zvýhodnenie 

Poplatník môže aplikovať daňové zvýhodnenie na daň zníženú o NČZD  

a odčítateľné položky ZD, určenú podľa § 16 čZDP (po zohľadnení solidárneho 

zvýšenia dane podľa § 16a čZDP) (13). 

Vypočítanú daň možno poplatníkovi znížiť o: 

➢ čiastku 15 204 Kč pokiaľ vyživuje dieťa žijúce s ním v jednej domácnosti, 

➢ čiastku 19 404 Kč v prípade dvoch detí,  

➢ čiastku 24 204 Kč v prípade troch detí a túto čiastku tiež na každé ďalšie dieťa 

(17, s. 36).  

Daňový poplatník môže uplatniť daňové zvýhodnenie ako zľavu na dani v prípade, že je 

rozdiel medzi nárokom na daňové zvýhodnenie vyššie ako je daňová povinnosť 

poplatníka. Takýto rozdiel sa nazýva daňovým bonusom. Daňový bonus môže 

poplatník nárokovať, pokiaľ jeho výška  činí aspoň 100 Kč, ale maximálne do výšky 

60 300 Kč (17, s. 36).  

Poplatník môže daňový bonus uplatniť za podmienky, že jeho príjem zo závislej 

činnosti podľa § 6 čZDP alebo samostatnej činnosti podľa § 7 čZDP dosahoval aspoň  

6-násobku minimálnej mzdy platnej k počiatku zdaňovacieho obdobia (17, s. 37). 
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1.7.9 Výpočet základu dane a daňovej povinnosti poplatníka 

Tabuľka č. 3: Výpočet základu dane a daňovej povinnosti poplatníka v ČR (Zdroj: Vlastné 

spracovanie podľa: 2, s. 68) 

ČZD § 6 čZDP + ČZD § 7 čZDP + ČZD § 8 čZDP + ČZD § 9 čZDP + ČZD § 10 čZDP 

= 

 ČZD (súčet čiastkových základov dane) 

− 

Daňová strata vzniknutá a vymeraná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie  

(je možné odčítať iba od súhrnu všetkých ČZD podľa § 7 až § 10 čZDP)  

= 

Základ dane po odčítaní straty 

− 

Nezdaniteľné časti ZD (§ 15 čZDP) + Odpočty na podporu výskumu a vývoja (§ 34 čZDP) 

= 

Základ dane znížený a zaokrúhlený na celé sto Kč nadol 

× 

Sadzba dane 15 % (§ 16 čZDP) 

= 

Daň, prípadne daňová strata zaokrúhlená na celé Kč nahor 

− 

Zľavy na dani a daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa / deti 

(je možné odčítať len od dane) 

= 

Daň po uplatnení zliav prípadne daňový bonus 

− 

Zaplatené zálohy, prípadne započítanie zrážkovej dane (§ 6 ods. 4 čZDP) 

= 

Výsledná daňová povinnosť 

zostáva doplatiť (+) alebo zaplatené viac (−) 
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Výpočet čiastkových základov dane: 

ČZD § 6 čZDP = Príjmy zvýšené o poistné na sociálne a zdravotné poistenie hradené      

                             zamestnávateľom; 

ČZD § 7 čZDP = Príjmy – výdaje skutočne vynaložené alebo paušálne; 

(Do ČZD podľa § 7 čZDP sa nezahrňujú príjmy za príspevky do novín, časopisov, 

rozhlasu a televízie plynúce autorom, pokiaľ úhrn týchto honorárov neprevýši  

10 000 Kč za kalendárny mesiac). 

ČZD § 8 čZDP = Príjmy; 

ČZD § 9 čZDP = Príjmy – výdaje skutočne vynaložené, alebo paušálne; 

ČZD § 10 čZDP = Príjmy – výdaje preukázateľne vynaložené (2, s. 68). 

1.7.10 Daňové priznanie  

Podľa ustanovenia § 135 Daňového rádu je povinnosťou FO podať daňové priznanie, 

sám si daň vyčísliť a uviesť i prípadné okolnosti rozhodné pre vymeranie dane,  

a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (9, s. 15). 

Pokiaľ daňový subjekt v daňovom priznaní spraví chybu a zistí to ešte pred uplynutím 

lehoty pre podanie riadneho daňového priznania („ďalej len RDP“), má možnosť 

podať opravné daňové priznanie (ďalej len „ODP“). Daň sa potom vymeria podľa 

ODP a k predchádzajúcemu priznaniu sa neprihliada. Subjekt má možnosť ODP podať 

niekoľko. V tomto prípade správca dane berie v úvahe to posledné (9, s. 15). 

Ak sa vyskytne situácia, že subjekt lehotu zmešká a tiež zistí, že jeho daň bola 

stanovená v nesprávnej výške, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie (ďalej 

len „DDP“). Za platné sa považuje, pokiaľ bolo podané do konca mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že daň má byť vyššia alebo nižšia (9, s. 15).  

V prípade vzniku nedoplatku je povinný v tejto lehote daň doplatiť a naopak  

pri preplatku na dani je nutné oň požiadať. Preplatok mu bude vrátený do 30 dní (9, s. 

15). 

 

 



30 

 

V nasledujúcich prípadoch poplatník (FO) podať daňové priznanie musí: 

➢ jeho ročné zdaniteľné príjmy za uplynulý kalendárny mesiac presiahli čiastku 

15 000 Kč pokiaľ sa nejedná o oslobodené príjmy alebo príjmy vyberané 

zvláštnou sadzbou dane, 

➢ ak poplatník vykazuje daňovú stratu a to aj vtedy, ak zdaniteľné príjmy 

nepresiahli 15 000 Kč (13). 

Zdaňovacím obdobím u FO je vždy kalendárny rok, t. j. obdobie od 1. 1. do 31. 12 (14, 

s. 23). 

1.7.11 Zálohy na daň 

„Zálohy na daň sa platia z príjmov v priebehu zálohového obdobia. Zálohové obdobie  

je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí posledného dňa lehoty pre podanie 

daňového priznania za minulé zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty  

pre podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.“ (13) 

Výška a periodicita záloh je odvodená z poslednej známej daňovej povinnosti 

poplatníka (13). 

Podľa § 38a čZDP zálohy neplatia poplatníci, ktorých posledná známa daňová 

povinnosť nepresiahla čiastku 30 000 Kč. Ak je čiastka vyššia ako 30 000 Kč, avšak 

nepresiahla 150 000 Kč, platia zálohy vo výške 40 % poslednej známej daňovej 

povinnosti. Poplatníci, ktorých daňová povinnosť presiahla čiastku 150 000 Kč, platia 

zálohy v 25 % poslednej známej daňovej povinnosti (13).  

Pokiaľ poplatník vykazuje ČZD podľa § 6 čZDP a ČZD podľa § 6 až § 9 čZDP, musí 

stanoviť zálohu špecifickým spôsobom. Ak ČZD podľa § 6 DZP je rovný alebo vyšší  

než 50 % celkového základu dane (ďalej len „CZD“), nemusí zálohy platiť. Ak je 

pomer vo výške  minimálne 15 % a maximálne 50 % CZD, zálohy platí v polovičnej 

výške. Pomer nižší než 15 % CZD stanovuje poplatníkovi platiť zálohy v plnej výške 

(13).  
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1.8 Zdravotné a sociálne poistenie na Slovensku 

Na Slovenku upravuje zdravotné poistenie Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení Zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve. 

Úprava sociálneho poistenia je obsiahnutá v Zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení. 

Minimálny vymeriavací základ pre OSZČ je 50 % jednej dvanástiny všeobecného 

vymeriavacieho základu za kalendárny rok, t. j. 456 €; u zamestnanca bol zrušený (18). 

Maximálny vymeriavací základ u sociálneho poistenia je v sume 6 384 € (18).   

Tabuľka č. 4: Výška hradeného poistného z vymeriavacieho základu za jednotlivých účastníkov 

sociálneho zabezpečenia na SR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 18) 

 Sociálne poistenie 

Nemocenské 

poistenie 

Dôchodkové 

poistenie 

Poistenie v 

nezamestnanosti 

Zamestnanec 1,4 % 7 % 1 % 

Zamestnávateľ 1,4 % 17 % 1 % 

Povinne poistená 

OSZČ 
4,4 % 24 % - 

 Úrazové  

poistenie 

Garančné 

poistenie 

Rezervný fond 

solidarity 

Zamestnanec 1,4 % 7 % - 

Zamestnávateľ 0,8 % 0,25 % 4,75 % 

Povinne poistená 

OSZČ 
- - 4,75 % 
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Tabuľka č. 5: Výška hradeného poistného z vymeriavacieho základu za jednotlivých účastníkov 

zdravotného poistenia na SR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 19) 

 Zdravotné poistenie 

Zamestnanec 4 % 

Zamestnávateľ 10 % 

OSZČ 14 % 

Štátny poistenec 13,5 % 

 

1.9 Daň z príjmu fyzických osôb na Slovensku 

Takisto, ako v Českej republike, aj na Slovensku bola daň z príjmu fyzických osôb 

zavedená v roku 1993, čo mal za následok vznik samostatného štátu. Do roku 2013 išlo 

o progresívnu daň, čo znamená, že sa percentuálna sadzba menila so zmenou príjmov.  

Od roku 2004 až 2012 bola daňou rovnou, čiže jej percentuálna sadzba bola vždy 

rovnaká. Od roku 2013 je opäť daňou progresívnou (20). 

Daň z príjmu fyzických osôb na Slovensku upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v platnom znení (ďalej len „sZDP“).  

1.9.1  Daňové subjekty 

Aj na Slovensku sa daňové subjekty delia na dve skupiny:  

➢ daňoví rezidenti, 

➢ daňoví nerezidenti. 

Daňový rezident na SR má jednu odlišnosť oproti daňovému rezidentovi v ČR, tou 

odlišnosťou je bydlisko, ktoré musí byť trvalé. Rezident sa na území SR zdržuje dlhšie 

ako 183 dní v kalendárnom roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto 

obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. Tak ako v ČR, poplatník platí dane  

za príjmy získané na území SR a všetky príjmy získané zo zahraničia – celosvetové 

príjmy (21).  
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Daňovým nerezidentom SR je poplatník, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt alebo sa 

na území SR zdržuje menej ako 183 dní v roku. Ďalej je daňovým nerezidentom osoba, 

ktorá sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku, ale iba za účelom 

štúdia alebo liečenia a aj poplatník, ktorý hranice do SR prekračuje denne 

v dohodnutých časových obdobiach za účelom výkonu závislej činnosti. Daňový 

nerezident platí dane len z príjmov plynúcich na území SR (21).  

1.9.2 Predmet dane 

Predmetom dane z príjmu FO sú všetky príjmy, resp. výnosy z činností, okrem príjmov  

od dane oslobodených (21). 

Podľa sZDP sú predmetom dane z príjmu FO: 

➢ príjmy zo závislej činnosti (§ 5 sZDP), 

➢ príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia 

diela a umeleckého výkonu (§ 6 sZDP), 

➢ príjmy z kapitálového majetku (§ 7 sZDP), 

➢ ostatné príjmy (§ 8 sZDP) (21). 

Príjmy zo závislej činnosti 

Základným rysom závislej činnosti je skutočnosť, že je vykonávaná na základe pokynov 

(22).  

Príjmami zo závislej činnosti sa rozumejú pravidelné či nepravidelné alebo jednorazové 

príjmy, ktoré sa zamestnancovi pripisujú k jeho dobru za výkony na základe pokynov 

a príkazov jeho zamestnávateľa (22). 

Patria sem napríklad príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho 

vzťahu, platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, odmeny 

obvinených a odsúdených, odmeny za produktívne práce žiakov strednej odbornej školy 

a príjmy študentov vysokej školy v čase odbornej praxe, ale aj nepeňažné plnenie 

poskytnuté zamestnávateľom (21).  
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Príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia 

diela a umeleckého výkonu  

Príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 sZDP a príjmy inej samostatnej činnosti podľa § 6 

ods. 2 sZDP patria medzi tzv. aktívne príjmy. 

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 sZDP patria 

medzi tzv. pasívne príjmy. 

Týmito príjmami sú príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva, príjmy dosahované na základe živnostenského oprávnenia, príjmy 

z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, príjmy z vytvorenia diela 

a podania umeleckého výkonu alebo použitia tohto diela alebo umeleckého výkonu, 

príjmy znalcov, tlmočníkov, príjmy zo sprostredkovateľských činností a príjmy 

z činností športovca a športového odborníka (21).  

„Dar poskytnutý v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, napr.  

s výkonom podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti  

je predmetom dane a považuje sa u takejto FO za zdaniteľný príjem.“ (23) 

Poplatník dosahujúci príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 sZDP, príjmy z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 sZDP , príjmy z použitia diela 

a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 sZDP má na výber dve možnosti 

uplatnenia výdajov, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov: 

➢ skutočné výdaje, 

➢ paušálne výdaje (21).  

Uplatnenie paušálnych výdajov 

➢ vo výške 60 % najviac do výšky 20 000 €. 

Poplatník však nesmie byť platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo môže byť, ale len 

časť zdaňovacieho obdobia (21). 

Príjmy z kapitálového majetku 

Sú príjmy z úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy 

z vkladov na vkladných knižkách a účtoch, úroky z poskytnutých úverov, pôžičiek, 
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dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia pre prípad dožitia, 

príjmy z podielových listov, výnosy zo štátnych dlhopisov (21). 

„Pri príjmoch z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov na území SR sa vo väčšine 

prípadov uplatňuje vybratie dane zrážkou podľa § 43 sZDP. Za vyberanie a platenie 

dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný ich platiteľ, teda poplatník 

(inštitúcia), ktorá tieto príjmy vypláca alebo pripisuje v prospech poplatníka.“ (24) 

„Daňovú povinnosť z týchto príjmov poplatník vyrovná osobne podaním daňového 

priznania a to bez ohľadu na to či plynú zo zdroja na území SR alebo zo zdrojov 

v zahraničí (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani 

z príjmov).  Poplatník zdaňuje pri týchto príjmoch hrubý príjem neznížený o výdaje 

okrem výdajov na povinne platené poistné z týchto príjmov.“ (24) 

Ostatné príjmy 

Medzi ostatné príjmy patria najmä príjmy z príležitostných činností, príjmy 

z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 

z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí okrem hnuteľných vecí k podnikateľským 

účelom alebo podľa živnostenského oprávnenia, ďalej príjmy z prevodu vlastníctva 

nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu cenných papierov 

a výhry a ceny zo súťaží (21). 

1.9.3 Príjmy oslobodené od dane 

Príjmy oslobodené od dane sú taxatívne vymenované v § 9 sZDP a patrí sem napríklad: 

➢ daň z pridanej hodnoty, ktorá je uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide  

o platiteľa tejto dane,  

➢ príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,  

ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku, 

➢ príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade  

alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia 

tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva 

poručiteľa, 

➢ príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom 

majetku, 
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➢ výživné, 

➢ ostatné príjmy ako príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov 

z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva  

a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Takýto príjem je do výšky  

500 € oslobodený od dane, ak je vyšší, zdaňuje sa len rozdiel príjmu a 500 € 

čiastky, 

➢ príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn 

týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto 

vymedzené príjmy presiahnu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy  

nad takto ustanovenú sumu, 

➢ prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách 

prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov)  

v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru, pričom do základu dane sa 

zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu 350 €, 

➢ stravné na pracovisku, hodnota nealkoholických nápojov na pracovisku, 

➢ použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, 

telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom 

zamestnancom, 

➢ poistné a príspevky, 

➢ nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté  

od  zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba 

najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov a iné (21). 

1.9.4 Príjmy nepodliehajúce dani 

Medzi príjmy nepodliehajúce dani podľa § 3 ods. 2 sZDP patria príjmy, ktoré 

predmetom dane nie sú a príjmy ktoré sú od dane oslobodené. 

Príkladmi príjmov nepodliehajúcich dani sú: 

➢ príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti 

s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej 

zárobkovej činnosti), 

➢ príjem nadobudnutý dedením, 
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➢ úvery a pôžičky, 

➢ cestovné náhrady vykonávané počas práce mimo vreckového na zahraničné 

pracovné cesty, 

➢ plnenia na ochranné pracovné prostriedky, hygienické prostriedky, 

➢ hodnota poskytovaných rekondičných, rehabilitačných pobytov, hodnota 

preventívnej zdravotnej starostlivosti a iné (21). 

1.9.5 Životné minimum 

Pre lepšie pochopenie nasledujúcej problematiky je potrebné vysvetliť pojem životné 

minimum. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v § 1 definuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu 

príjmov FO, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Suma životného minima sa 

upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. V roku 2018 životné minimum 

tvorí čiastka: 

➢ 199,48 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu (25). 

1.9.6 Nezdaniteľné časti základu dane 

NČZD je definovaná v § 11 sZDP. Sú to čiastky nepodliehajúce dani, o ktoré si 

poplatník môže znížiť ZD a sú vypočítané z aktívnych príjmov. Aktívne príjmy tvoria 

úhrny príjmov podľa § 5,  § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 sZDP. 

Do NČZD patrí: 

➢ NČZD na poplatníka,  

➢ NČZD na manželku, 

➢ NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

➢ NČZD na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,  

➢ NČZD na kúpeľníctvo (21). 

Nezdaniteľná časť základu dane na poplatníka 

Hodnotu 3830,02 € NČZD na poplatníka si môže poplatník uplatniť v prípade, že jeho 

vypočítaný ZD je rovný alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného 

minima (23).  
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Pokiaľ by vypočítaný ZD bol vyšší ako životné minimum, výška ročnej NČZD  

na poplatníka by sa vypočítala ako rozdiel 44,2-násobku životného minima  

a 25 % zo ZD; ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška NČZD na poplatníka 

je nula (23). 

Ak poplatník dosahuje príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a použitia 

umeleckého výkonu, kapitálové príjmy a ostatné príjmy, nemôže od ČZD z týchto 

príjmov uplatniť NČZD na poplatníka ani na manželku (23). 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 

NČZD na manželku je možné uplatniť vtedy, ak splnila aspoň jednu z nasledujúcich 

podmienok: 

a) starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s poplatníkom v domácnosti, 

b) poberala v príslušnom zdaňovacom období peňažný príspevok na opatrovanie,  

c) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,  

d) považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným 

postihnutím (23).  

Ak ZD poplatníka v zdaňovacom období roku 2018 je nižší alebo sa rovná  

176,8-násobku životného minima, výška NČZD na manželku je: 

a) 3830,02 € ak manželka nemala žiadny vlastný príjem,  

b) rozdiel medzi sumou 3830,02 € a vlastným príjmom manželky ak manželka 

nemala príjem presahujúci 3830,03 €,  

c) nula ak mala manželka presahujúci príjem 3830,02 € (23). 

Ak ZD poplatníka presahuje 176,8-násobok životného minima, potom NČZD  

na manželku je: 

a) rozdiel medzi sumou 12 647,032 € (63,4-násobok životného minima)  

a 25 % zo ZD poplatníka, ak manželka nemala žiadny vlastný príjem; ak táto 

suma je nižšia ako nula, NČZD na manželku sa rovná nule, 

b) rozdiel medzi sumou 12 647,032 € (63,4-násobok životného minima)  

a 25 % zo ZD poplatníka, zníženej o vlastný príjem manželky; ak je táto suma 

nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku je rovná nule (23).  
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Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 

(III. pilier) 

Hodnotu 180 € za rok si môže uplatniť poplatník zo ZD podľa § 5 a § 6 sZDP, alebo 

z ich úhrnu za zaplatené príspevky zamestnancom a zamestnávateľom na doplnkové 

dôchodkové sporenie (23). 

Musia byť súčasne splnené tieto podmienky: 

a) príspevky zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, 

b) nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom 

dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona  

o doplnkovom dôchodkom sporení (23). 

Nezdaniteľná časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie 

Od 31. decembra 2016 si poplatník môže uplatniť ako NČZD podľa  

§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 sZDP alebo z úhrnu maximálne 2 %. Suma uplatnenej zľavy nesmie 

presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2018. 

Priemerná mesačná mzda v roku 2018 je na SR 1002 € (odhad), minimálna mzda je  

480 € (23). 

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo  

50 € za rok si poplatník môže uplatniť ako NČZD za preukázateľné úhrady súvisiace 

s liečením v kúpeľoch a to buď na manželku, manžela alebo vyživované dieťa, vždy len 

na jedného z nich (26). 

1.9.7 Daňový bonus na vyživované dieťa 

Daňový bonus upravuje § 33 sZDP a je podobný českým zľavám na dani. Poplatník 

môže daňový bonus odpočítať od dane, ktorú si tým zníži.  

➢ 258,72 € (12x21,56) je hodnota daňového bonusu na každé vyživované dieťa 

(23). 
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Podmienky, ktoré musia byť splnené na jeho uplatnenie: 

a) poplatník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem aspoň 2 880 € (musí 

ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej 

samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú pasívne príjmy, napr. príjem  

z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja 

nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu), 

b) ide o dieťa, ktoré poplatník vyživuje vo svojej domácnosti - vlastné, osvojené, 

dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku  

na dieťa) považuje za nezaopatrené,  

c) poplatník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti, 

d) doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie  

o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje  

na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, 

a) potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s poplatníkom v domácnosti 

sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie 

štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz (23). 

Pre účely uplatnenia daňového bonusu sa do úhrnu zdaniteľných príjmov nezahrňujú 

príjmy z prenájmu, príjmy z použitia umeleckého výkonu, kapitálové príjmy a ostatné 

príjmy (23). 

1.9.8 Odpočet daňovej straty 

Odpočet daňovej straty upravuje § 30 sZDP. 

V tomto paragrafe je uvedené, že daňovú stratu, ktorá je vymeraná za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie alebo jeho časť, je možné odčítať od súhrnu ČZD podľa § 6 ods. 1 

a 2 sZDP, najdlhšie však v 4 zdaňovacích obdobiach nasledujúcich bezprostredne  

po období, za ktoré sa daňová strata vymerala (23).  
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1.9.9 Sadzba dane 

Základná sadzba dane z príjmu FO na SR je ustanovená v § 15 sZDP.  

Sadzba dane v roku 2018 je: 

➢ 19 % v prípade, ak ZD poplatníka neprekročí 176,8-násobok životného minima, 

➢ 25 % v prípade, ak ZD poplatníka prekročí 176,8-násobok životného minima,  

➢ 19 % z osobitného ZD zisteného podľa § 7 sZDP (21). 

„Daňovú stratu môže vykázať len poplatník s príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 

sZDP a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona, a to 

iba za predpokladu, že pri vyčíslení základu dane uplatňuje daňové výdaje, teda výdaje 

preukázateľne vynaložené poplatníkom, súvisiace s dosiahnutím, zabezpečením  

a udržaním zdaniteľných príjmov, zaúčtované v účtovníctve poplatníka.“ (23)
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1.9.10 Výpočet základu dane a daňovej povinnosti poplatníka 

Tabuľka č. 6: Výpočet základu dane a daňovej povinnosti poplatníka na SR (Zdroj: Vlastné 

spracovanie podľa: 20) 

ČZD § 5 sZDP 

+ 

(ČZD § 6 ods. 1 sZDP + ČZD § 6 ods.  2 sZDP) − Daňová strata (§ 30 sZDP) 

− 

Nezdaniteľné časti ZD (§ 11 sZDP)  

+ 

 ČZD § 6 ods. 3 sZDP + ČZD § 6 ods. 4 sZDP + ČZD § 8 sZDP 

= 

Základ dane 

× 

Sadzba dane 19 % alebo 25 % (§ 15 sZDP) 

= 

Daň 

− 

Daňový bonus na vyživované dieťa / deti (§ 33 sZDP) 

= 

Daň po uplatnení daňového bonusu 

− 

Zaplatené preddavky (§ 34 sZDP) 

= 

Výsledná daňová povinnosť 

zostáva doplatiť (+) / zaplatené naviac (-) 
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Výpočet čiastkových základov dane: 

ČZD § 5 sZDP = Príjmy znížené o poistné a príspevky hradené zamestnancom; 

ČZD § 6 ods. 1 a 2 sZDP = Príjmy – výdaje skutočne vynaložené alebo paušálne; 

ČZD § 6 ods. 3 sZDP = Príjmy – výdaje preukázateľne vynaložené; 

ČZD § 6 ods. 4 sZDP = Príjmy – výdaje skutočne vynaložené alebo paušálne; 

ČZD § 8 sZDP = Príjmy – výdaje skutočne vynaložené alebo paušálne;  

„S účinnosťou od 1.1.2016 sa do základu dane poplatníka nezapočítava čiastkový 

základ dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov. 

Príjmy z kapitálového majetku sa zdaňujú samostatne ako súčasť osobitného základu 

dane, ktorý sa zdaňuje sadbou dane vo výške 19 %.“ (21) 

1.9.11 Daňové priznanie 

V nasledujúcich prípadoch poplatník (FO) podať daňové priznanie musí: 

➢ jeho ročné zdaniteľné príjmy presiahli čiastku 1 915,01 € pokiaľ sa nejedná 

o oslobodené príjmy alebo príjmy ktoré nie sú predmetom dane, 

➢ ak poplatník vykazuje daňovú stratu a to aj vtedy, ak zdaniteľné príjmy 

nepresiahli sumu 1 915,01 € (27). 

Zdaňovacím obdobím u FO je kalendárny rok (27). 

1.9.12 Preddavky na daň 

„Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty  

na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného 

dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.“ (21) 

Podľa § 34 sZDP preddavky na daň neplatia poplatníci, ktorých posledná známa daňová 

povinnosť nepresiahla čiastku 2 500 €. Ak je čiastka vyššia ako 2 500 €, avšak 

nepresiahla 16 600 €, platia štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške 25 % poslednej 

známej daňovej povinnosti (23). 

„Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.“ 

(23) 
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Poplatníci, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla čiastku 16 600 €, platia 

mesačné preddavky na daň, a to vo výške v 50 % poslednej známej daňovej povinnosti 

(23). 

„Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.“ (23) 

Ak poplatníkovi tvorí ČZD zo závislej činnosti podľa § 5 sZDP viac ako 50 % súčtov 

ČZD podľa § 5 sZDP a ČZD podľa § 6a sZDP , preddavky na daň platiť nebude.  

Ak ČZD podľa § 5  sZDP tvorí 50 % a menej, platiť bude v polovičnej výške (21). 

Správca dane vysporiada čiastky vzniknuté pri platení preddavkov do 30 dní odo dňa 

podania žiadosti poplatníka (21). 
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2 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 

Táto časť práce sa sústreďuje na výpočet ročného zúčtovania dane českých 

a slovenských poplatníkov v závislosti od druhu príjmu, ktoré získavajú. Následne sa 

pomocou vzorca na daňové zaťaženie uskutočňuje komparácia. Ešte predtým sú čiastky 

prevedené na platobnú menu podľa toho, o akého štátneho príslušníka ide. Prevod sa  

realizuje kurzom ČNB k 31.12.2018 25,725 Kč = 1 €.  

Pre preukázateľnú komparáciu sú príklady zostavené na rovnakých alebo veľmi 

podobných zadaniach. Využívajú všetky dostupné prostriedky pre optimalizáciu dane 

a dosiahnutie čo najnižšej daňovej povinnosti poplatníkov. 

2.1  Výpočet daňovej povinnosti − príjmy zo závislej činnosti  

Príklad sa zameriava na výpočet výslednej daňovej povinnosti troch českých a troch 

slovenských poplatníkov. Každý pár českého a slovenského poplatníka má rovnako 

vysoký ročný príjem prevedený do jednej meny. Príjmy sú získavané zo závislej 

činnosti. 

Porovnanie daňového zaťaženia je vykonávané na základe výsledných výpočtov podľa 

nasledujúceho vzorca: 

Daňové zaťaženie =
SP a ZP zamestnanec + výsledná daňová povinnosť

Hrubý príjem zamstnanca
× 100 (%) 

2.1.1 Český poplatník 

Tabuľka č. 7 nižšie je rozdelená na tri stĺpce. V prvom stĺpci je poplatník č. 1, ktorý má 

hrubý ročný príjem na úrovni minimálnej mesačnej mzdy, ktorá v roku 2018 činí  

12 200 Kč a ktorá je vynásobený dvanástimi.  

V druhom stĺpci je poplatník č. 2, ktorý má hrubý príjem vo výške priemernej mesačnej 

mzdy vo výške 29 979 Kč vynásobený dvanástimi. Posledný je 3. poplatník v treťom 

stĺpci, ktorý má príjmy nad stanovený mesačný limit 119 916 Kč vynásobený 

dvanástimi, tzv. nadpriemerný príjem. Tento príjem už spadá do kategórie príjmov 

zdaňovaných daňou solidárnou.  
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Každý z poplatníkov v práci podpísal prehlásenie k dani a má manželku žijúcu s ním  

v jednej spoločne hospodáriacej domácnosti. Manželka dosahuje ročný príjem vyšší  

ako 68 000 Kč. 

Tabuľka č. 7: Ročné zúčtovanie dane českých poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti - zľava  

na poplatníka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 146 400 359 748 1 500 000 

SP zamestnávateľ 25 % 36 600 89 937 359 748 

ZP zamestnávateľ 9 % 13 176 32 378 135 000 

SP zamestnanec 6,5 % 9 516 23 384 93 535 

ZP zamestnanec 4,5 % 6 588 16 189 67 500 

Základ dane 196 176 482 063 1 994 748 

ZD po zaokrúhlení 196 000 482 000 1 994 700 

Daň 15 % 29  400 72 300 299 205 

Solidárne zvýšenie dane 7 % - - 4 270,56 

Daň celkom 29 400 72 300 303 476 

Zľavy na dani 

 

24 840 24 840 24 840 

Daň po uplatnení zliav 4 560 47 460 278 636 

Daňové zvýhodnenie na deti - - - 

Výsledná daňová povinnosť 4 560 47 460 278 636 

Daňové zaťaženie poplatníka 14,11 % 24,19 % 29,31 % 

 

Postup výpočtu je nasledujúci. Z hrubého ročného príjmu sa vypočíta sociálne 

a zdravotné poistenie za zamestnávateľa i zamestnanca. Pokiaľ výsledok poistného 

vykazuje desatinné miesta, vypočítaná čiastka sa zaokrúhli na celé Kč nahor.  

Následne sa k hrubému ročnému príjmu pričíta poistné na sociálne a zdravotné 

poistenie hradené zamestnávateľom, čím je vytvorený základ dane. Ten sa zaokrúhli  

na celé sto Kč nadol. Z takto upraveného základu sa vypočíta daň vo výške 15 %.  
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Keďže poplatník v zamestnaní podpísal prehlásenie, môže si od základu dane odčítať 

zľavu na poplatníka v plnej výške (24 840 Kč). Zľavu na manželku v tabuľke č. 7 

poplatník neuplatní, pretože jej vlastný príjem presahuje 68 000 Kč za zdaňovacie 

obdobie. Taktiež nie je možné uplatniť ani daňové zvýhodnenie na dieťa alebo viac detí, 

pretože manželia deti nemajú. Zníženie dane zľavou na poplatníka dáva výslednú 

daňovú povinnosť.  

Tento postup sa použije v prípade prvého a druhého poplatníka.  

Tretí poplatník dosahuje príjmy nad stanovený limit, teda 48-násobok priemernej 

mesačnej mzdy (1 438 992 Kč)  a preto je postup výpočtu výslednej daňovej povinnosti 

trochu odlišný.  

Sociálne poistenie za zamestnávateľa i zamestnanca je možné vypočítať len 

z vymeriavacieho základu (1 438 992 Kč).  Následne sa k príjmom pričíta sociálne 

a zdravotné poistenie len za zamestnávateľa a tým je získaný základ dane, ktorý sa 

zaokrúhli na celé sto Kč nadol.  

Teraz sa môže vypočítať 15 % daň, ktorá sa navýši o 7 % solidárnu daň.  

Solidárna daň sa vypočíta z rozdielu hrubého ročného príjmu poplatníka a stanoveného 

limitu, a tento rozdiel sa vynásobí sadzbou solidárnej dane (1 500 000 − 1 438 992 Kč) 

× 0,07 = 4 270,56 Kč.  Od súčtu týchto dvoch vypočítaných daní sa následne odčíta 

zľava na poplatníka v plnej výške.  

Výsledný rozdiel je výsledná daňová povinnosť poplatníka.  

V tabuľke č. 8 nižšie je spočítaná výsledná daňová povinnosť poplatníkov v prípade,  

že by manželkin príjem nepresahoval 68 000 Kč za zdaňovacie obdobie. V tomto 

prípade by si poplatníci mohli uplatniť zľavu na poplatníka i na manželku, a to každú 

v plnej výške. Výška zľavy na manželku je totožná s výškou zľavy na poplatníka 

(24 840 Kč). 

Suma týchto zliav prevyšuje celkovú daň ale i tak je výsledná daňová povinnosť nulová, 

pretože NČZD je možné znížiť daň maximálne do nuly.  
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Tabuľka č. 8: Výsledná daňová povinnosť českých poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti - 

zľava na poplatníka i manželku (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 146 400 359 748 1 500 000 

Daň celkom 29 400 72 300 303 476 

Zľavy na dani  

– poplatník 

– manželka 

 

             24 840 

             24 840 

 

24 840 

24 840 

 

24 840 

24 840 

Daň po uplatnení zliav − 20 280 22 620 253 796 

Výsledná daňové povinnosť 0 22 620 253 796 

Daňové zaťaženie poplatníka 11 % 17,29 % 27,66 % 

 

V nasledujúcich troch tabuľkách na ďalšej strane je vypočítaná výsledná daňová 

povinnosť poplatníkov za predpokladu, že si uplatňujú daňové zvýhodnenie na jedno, 

dve a tri deti.   

Postup výpočtu  sa zhoduje s postupom výpočtu v tabuľke č. 7, ale len do kroku daň  

po uplatnení zliav.  

Potom si poplatníci vypočítanú daň znížia o daňové zvýhodnenia na deti a tým vznikne 

výsledná daňová povinnosť poplatníka. 

Záporná výsledná daňová povinnosť poplatníka je daňovým bonusom, ktorý poplatník 

dostane od štátu, pokiaľ si oň nárokuje.  
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Tabuľka č. 9: Výsledná daňová povinnosť českých poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti  

- 1 dieťa (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 146 400 359 748 1 500 000 

Daň po uplatnení zliav 4 560 47 460 278 636 

Daňové zvýhodnenie na dieťa 15 204 15 204 15 204 

Výsledná daňové povinnosť −10 644 32 256 263 432 

Daňové zaťaženie poplatníka 3,73 %  19,97 % 28,30 % 

 

Tabuľka č. 10: Výsledná daňová povinnosť českých poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti  

- 2 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 146 400 359 748 1 500 000 

Daň po uplatnení zliav 4 560 47 460 278 636 

Daňové zvýhodnenie na deti 34 608 34 608 34 608 

Výsledná daňové povinnosť − 30 048 12 852 244 028 

Daňové zaťaženie poplatníka − 9,52 % 14,57 % 27,0 % 

 

Tabuľka č. 11: Výsledná daňová povinnosť českých poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti  

- 3 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 146 400 359 748 1 500 000 

Daň po uplatnení zliav 4 560 47 460 278 636 

Daňové zvýhodnenie na deti 58 812 58 812 58 812 

Výsledná daňové povinnosť − 54 252 − 11 352 219 824 

Daňové zaťaženie poplatníka − 26,06 % 7,84 % 25,39 % 
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2.1.2 Slovenský poplatník 

Nasledujúce výpočty sú výpočtami daňovej povinnosti slovenských poplatníkov.  

Zadanie je totožné so zadaním poplatníkov ČR s rozdielom, že čiastky sú prevedené  

do Eur.   

Výnimku tvorí prvý stĺpec, ktorého čiastka nie je prepočítaná kurzom, ale je to reálna 

minimálna mzda na Slovensku v roku 2018.  

Jej výška je 480 € mesačne a čiastka je vynásobená dvanástimi.  

Tabuľka č. 12: Výsledná daňová povinnosť slovenských poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti 

- zľava na poplatníka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v € 

Hrubý príjem poplatníka 5 760 13 984,37 58 309,04 

SP zamestnávateľ 25,2 % 1 452,52 3 524,06 14 693,88 

ZP zamestnávateľ 10 % 360 1398,44 5 830,90 

SP zamestnanec 9,4 % 541,44 1 314,53 5 481,05 

ZP zamestnanec 4 % 144 559,37 2 332,36 

Základ dane 5 074,56 12 110,47 50 495,63 

Nezdaniteľné časti základu dane 3 830,02 3 830,02 0 

Znížený ZD 1244,54 8 280,45 50 495,63 

Daň 19 % 236,46 1 573,29 6 700,93 

Daň 25 % - - 3 806,89 

Daň celkom 236,46 1 573,29 10 507,82 

Daňový bonus na vyživované dieťa - - - 

Výsledná daňová povinnosť 236,46 1 573,29 10 507,82 

Daňové zaťaženie poplatníka 16 % 24,65 % 31,42 % 
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Výška výslednej daňovej povinnosti sa vypočíta tak, že sa z hrubého ročného príjmu 

vypočíta sociálne a zdravotné poistenie za zamestnávateľa i zamestnanca.  

Následne sa odpočíta poistné na sociálne a zdravotné poistenie len za zamestnanca, čím 

je vytvorený základ dane. Sociálne a zdravotné poistenie za zamestnávateľa do výpočtu 

základu dane nevstupuje. Využije sa len pri stanovení daňového zaťaženia.  

Ďalej si poplatník od základu dane odčíta NČZD na poplatníka v plnej výške  

(3 830, 02 €). NČZD na manželku si neodpočíta, pretože nesplňuje žiadnu z podmienok 

pre uplatnenie. Po odčítaní  NČZD na poplatníka je vypočítaný znížený základ dane,  

z ktorého sa vypočíta 19 % daň.  

Pokiaľ by mal poplatník dieťa alebo viac detí, mohol by znížiť daň o daňový bonus. 

Poplatník však žiadne deti nemá. Tým je vypočítaná výsledná daňová  povinnosť 

poplatníka. 

Poplatníkom, ktorí majú ročný príjem vyšší ako 4 560 € a zároveň nižší  

ako 6 840 €, umožňuje Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení uplatniť 

odpočítateľnú položku, ktorou si znížia vymeriavací základ pre výpočet zdravotného 

poistenia. (28) 

Odpočítateľnú položku si môže uplatniť poplatník v prvom stĺpci tabuľky č. 12  

na predošlej strane.  Jej výpočet je rozdiel medzi čiastkami 4 560 € a rozdielom hrubého 

príjmu s touto čiastkou vynásobený dvomi 4 560 − 2 × (5 760  − 4 560) = 2 160 €. 

Suma odpočítateľnej položky sa odčíta od hrubého príjmu poplatníka a tým sa získa 

vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia. Z tohto zníženého 

vymeriavacieho základu si poplatník vypočíta zdravotného poistenie za zamestnanca  

i  zamestnávateľa. 

Poplatník v treťom stĺpci tabuľky č. 12 má základ dane vyšší ako je 100-násobok sumy 

životného minima (19 448 €). Preto si nemôže uplatniť celú čiastku NČZD  

na poplatníka. Jediná časť, ktorú uplatniť môže je suma vypočítaná ako 44,2-násobok 

životného minima (8 817,016 €) a 25 % zo ZD 8 817,016 − (50 495,63 ÷ 4) =  

− 3 806,89 €.  

Výsledok je menší ako nula, výška NČZD na poplatníka je nula. Jeho základ dane 

dokonca prevyšuje 176,8-násobok životného minima (35 268,06 €), takže je povinný 
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odviesť okrem 19 % dane z tejto čiastky životného minima aj 25 % daň z rozdielu 

základu dane a čiastky životného minima (50 472,51 − 35 268,06) × 0,25 = 

 3 801,11 €. 

V tabuľke č. 13 nižšie je výpočet výslednej daňovej povinnosti poplatníkov v prípade,  

že si môže uplatniť NČZD na poplatníka a NČZD na manželku, a tú v sume 3 830,02 €. 

Z dôvodu, že poplatníkov základ dane presahuje čiastku 35 268,06 €, má obmedzené 

podmienky uplatnenia NČZD na manželku.  

Postup výpočtu je rozdiel 63,4-násobku životného minima (12 647,032 €) a 25 %  

zo ZD poplatníka 12 647,032 − (50 495,63 ≐ 4) = 23,12 €. 

Vypočítaný súčet zliav opäť prevyšuje celkovú daň, no výsledná daňová povinnosť je 

nulová. 

Tabuľka č. 13: Výsledná daňová povinnosť slovenských poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti 

- zľava na poplatníka i manželku (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 5 760 13 984,37 58 309,04 

Základ dane 5 074,56 12 110,47 50 495,63 

Nezdaniteľné časti základu dane  

– poplatník 

– manželka 

 

          3 830,02 

          3 830,02 

          

          3 830,02 

          3 830,02 

 

0 

23,12 

Znížený základ dane 0 4 450,43 50 472,51 

Daň 19 % - 845,58 6 700,93 

Daň 25 % - - 3 801,11 

Daň celkom - 845,58 10 502,04 

Výsledná daňové povinnosť 0 845,58 10 502,04 

Daňové zaťaženie poplatníka 11,90 % 19,45 % 31,41 % 
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V nasledujúcich troch tabuľkách je vypočítaná výsledná daňová povinnosť poplatníkov 

s tým, že si uplatňujú daňový bonus na jedno, dve a tri deti.   

Postup výpočtu sa zhoduje s postupom výpočtu v tabuľke č. 13, to však len po daň  

po uplatnení zliav. Potom si daň znížia o daňové zvýhodnenia na jedno, dve, tri deti 

a tým vzniká výsledná daňová povinnosť poplatníka. Záporná výsledná daňová 

povinnosť poplatníka je daňovým bonusom, ktorý dostane od štátu, pokiaľ si oň 

nárokuje. 

Tabuľka č. 14: Výsledná daňová povinnosť slovenských poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti 

- 1 dieťa (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v € 

Hrubý príjem poplatníka 5 760 13 984,37 58 309,04 

Daň 236,46 1 573,29 10 507,82 

Daňový bonus na vyživované dieťa 258,72 258,72 258,72 

Výsledná daňové povinnosť − 38,67 1314,57 10 249,1 

Daňové zaťaženie poplatníka 11,23 % 22,80 % 30,98 % 

 

Tabuľka č. 15: Výsledná daňová povinnosť slovenských poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti 

- 2 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v € 

Hrubý príjem poplatníka 5 760 13 984,37 58 309,04 

Daň  236,46 1 573,29 10 507,82 

Daňový bonus na vyživované deti 517,44 517,44 517,44 

Výsledná daňové povinnosť − 280,98 1 055,85 9 990,38 

Daňové zaťaženie poplatníka 7 % 21,24 % 30,53 % 
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Tabuľka č. 16: Výsledná daňová povinnosť slovenských poplatníkov s príjmami zo závislej činnosti 

- 3 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu daňovej povinnosti v Kč 

Hrubý príjem poplatníka 5 760 13 984,37 58 309,04 

Daň  236,46 1 573,29 10 507,82 

Daňový bonus na vyživované deti 776,16 776,16 776,16 

Výsledná daňové povinnosť − 539,7 797,13 9731,66 

Daňové zaťaženie poplatníka 2,53 % 19,10 % 30,09 % 

 

2.1.3 Porovnanie a vyhodnotenie 

Podľa nižšie uvedených grafov, ktoré slúžia na porovnanie daňového zaťaženie 

poplatníkov ČR s poplatníkmi SR je možné vyvodiť úsudok, že poplatníci SR zaplatia 

na dani z príjmu vždy viac, ako zaplatí český poplatník.  

Je tomu tak v prípade minimálnej mzdy, priemernej mzdy i mzdy nad limit.  

Spôsobené je to najmä z dôvodu, že výšky daňových zvýhodnení sú v ČR o minimálne 

polovicu vyššie ako na SR.  

V ČR sa výška daňových zvýhodnení s počtom detí zvyšuje, zatiaľ čo na SR je výška 

daňového bonusu na vyživované dieťa vždy rovnaká.  

Ďalším faktorom, prečo poplatníci SR majú daňové zaťaženie vyššie je aj tým,  

že navýšením dane o solidárnu daň na SR sa znižuje NČZD na poplatníka  

a to v závislosti na tom, aký hrubý ročný príjem poplatník má. 

To znamená, že čím vyšší je hrubý ročný príjem poplatníka, tým nižšia je NČZD  

na poplatníka, niekedy až nulová. 

Naopak, v ČR si môžu poplatníci uplatniť zľavu na poplatníka v každom prípade. 

Čo je všeobecne známe a graf je tým dôkazom, je rast daňového zaťaženia rastie 

s rastom mzdy. 
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Na druhej strane však platí, že rodiny s deťmi a vyšším počtom detí platia daň nižšiu, 

alebo uplatňujú daňový bonus. 

 

Graf č. 1: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - 0 detí (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf č. 2: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - 1 dieťa (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Graf č. 3: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - 2 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf č. 4: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - 3 deti (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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2.2 Výpočet daňovej povinnosti  − príjmy zo samostatnej činnosti 

Príklad porovnáva výsledné daňové zaťaženie českého a slovenského poplatníka.  

Obaja vykonávajú živnostenské podnikanie remeselné, konkrétne poľnohospodársku 

výrobu.  

Porovnanie sa uskutoční pomocou výsledkov daňového zaťaženia, na ktorý sa použije 

vzorec: 

Daňové zaťaženie =
Výsledná daňová povinnosť

Celkový základ dane
× 100 (%) 

Pre zjednodušenie v tomto príklade nebudeme počítať s povinným sociálnym 

a zdravotným poistením.  

2.2.1 Český poplatník 

Poplatník ČR sa celý rok 2018 venoval spracovaniu a predaju ovocia a výrobkom 

z neho. Vykonával len túto samostatne zárobkovú činnosť. Jeho ročný príjem činil 

900 000 Kč a skutočné výdaje evidoval v hodnote 180 000 Kč. Miestnej základnej škole 

venoval dar na podporu vzdelávania vo výške 20 000 Kč. 

Má manželku, s ktorou majú 2 krásne deti, 12 a 15 rokov. Manželka bola zamestnaná 

v účtovnej firme a jej ročný príjem bol 246 960 Kč. Spolu žijú v jednej spoločne 

hospodáriacej domácnosti.  Na penzijné pripoistenie poslal čiastku vo výške 14 400 Kč.  

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje ročné zúčtovanie príjmu poplatníka ČR. Je rozdelená 

na dva stĺpce. Poplatník v prvom stĺpci si uplatňuje skutočne preukázateľné výdaje  

na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov. Výsledná daňová povinnosť sa vypočíta 

nasledovne. 

Od ročných hrubých príjmov sa odčítajú skutočné výdaje. Tým vznikne základ dane, 

ktorý sa následne zníži o NČZD. Tými sú dar a príspevok na penzijné pripoistenie.  

Hodnotu daru si poplatník môže odčítať v plnej výške, keďže splňuje podmienku 

minimálnej hodnoty 1 000 Kč a zároveň neprekračuje čiastku 15 % zo základu dane.  
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Základ dane sa zníži aj o zaplatený príspevok na penzijné pripoistenie a to o čiastku, 

ktorá presiahla 12 000 Kč. Poplatníkova presahujúca čiastka je 2 400 Kč, o tú teda zníži 

základ dane.  

Po odčítaní NČZD vznikne znížený základ dane, ktorý sa zaokrúhli na celé sto Kč nadol 

a vypočíta sa 15 % daň. Daň sa ešte zníži o zľavy na dani a daňové zvýhodnenia  

na dve deti. Takto znížená daň je výsledná daňová povinnosť poplatníka. 

V druhom stĺpci poplatník uplatňuje paušálne výdaje. Paušálne výdaje poplatník uplatní 

vo výške 80 % z príjmov, maximálne do čiastky 800 000 Kč.  

Po odčítaní  paušálnych výdajov od príjmov sa získa základ dane. Nasledujúce kroky sú 

potom rovnaké, ako tomu bolo u skutočných výdajov. 

Odpočítajú sa NČZD, dosiahne sa znížený základ dane, ktorý sa zaokrúhli na celé sto 

Kč nadol a vypočíta sa z neho 15 % daň, ktorá sa poníži o zľavy na dani a daňové 

zvýhodnenia na deti. Tým sa dosiahne výsledná daňová povinnosť poplatníka.  

U paušálnych výdajov poplatníkove daňové zvýhodnenia na deti presahujú výslednú 

daňovú povinnosť, čím mu vzniká nárok na daňový bonus o ktorý keď požiada, bude 

mu vyplatený. 
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Tabuľka č. 17: Ročné zúčtovanie dane českého poplatníka s príjmami zo samostatnej činnosti  

- skutočné i paušálne výdaje (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu 

daňovej povinnosti 

v Kč – Skutočné 

výdaje 

Postup výpočtu 

daňovej povinnosti 

v Kč – Paušálne 

výdaje 

Príjmy 900 000 900 000 

Výdaje 180 000 720 000 

Základ dane 720 000 180 000 

Nezdaniteľné časti základu dane  

− dar 

− príspevok na penzijné pripoistenie 

 

20 000 

2 400 

 

                         20 000 

                           2 400 

Znížený ZD 697 600  157 600 

ZD po zaokrúhlení 697 600 157 600 

Daň 15 % 101 940 23 640 

Zľavy na dani   24 840 24 840 

Daň po uplatnení zliav 77 100 0 

Daňové zvýhodnenie na dieťa   34 608 34 608 

Výsledná daňová povinnosť 42 492 − 34 608 

Daňové zaťaženie poplatníka 5,9 % − 3,85 % 

 

2.2.2 Slovenský poplatník 

Zadanie je principiálne rovnaké ako u českého poplatníka. Čiastky sú totožné len 

prevedené do Eur.  

Poplatník vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia, má manželku, ktorá 

je zamestnaná a majú dve deti. Spoločne žijú v jednej hospodáriacej domácnosti. 

Poplatník iné príjmy nemá. Venoval dar škole na podporu vzdelávania a mesačne si 

posiela príspevok na penzijné pripoistenie.  
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Po prevedení jednotlivých čiastok podľa kurzu ČNB sú hodnoty vložené do tabuľky 

a vypočítaná výsledná daňová povinnosť. 

Tabuľka č. 18 na nasledujúcej strane zobrazuje ročné zúčtovanie príjmu poplatníka SR. 

Opäť je rozdelená na dva stĺpce. Poplatník v prvom stĺpci uplatňuje skutočne 

preukázateľné výdaje na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov.  

Tie od príjmov odčíta a vznikne základ dane. Základ dane prekračuje 100-násobok 

životného minima (19 948 €) a preto poplatník uplatní len časť zľavy na poplatníka.  

Ako NČZD na poplatníka si poplatník uplatní čiastku vypočítanú ako rozdiel medzi 

44,2-násobkom životného minima (8 817,016 ) a 25 % zo ZD (8 817,016 − 6 997,085) 

= 1 918,93 €. 

Následne sa o túto čiastku zníži základ dane a zníži sa aj o NČZD  za príspevky  

na doplnkové penzijné sporenie čiastkou 180 €.  

Zo zníženého základu dane sa vypočíta 19 % daň, od ktorej poplatník odčíta daňový 

bonus na vyživované deti. Takto znížená daň je výsledná daňová povinnosť poplatníka. 

V druhom stĺpci poplatník uplatňuje paušálne výdaje. Na Slovensku je možné uplatniť 

60 % výdajov vypočítaných z príjmov, maximálne do výšky 20 000 €.  

Výdaje sa odčítajú od príjmov, čo vytvorí základ dane, ten sa zníži o NČZD  

na poplatníka v plnej výške a o 180 € za doplnkové penzijné sporenie. Zo zníženého 

základu dane sa vypočíta 19 % daň a odpočíta sa daňový bonus na vyživované deti.  

To je výsledná daňová povinnosť poplatníka. 

Opäť je možné skonštatovať, že paušálne výdaje sú pre poplatníka výhodnejší variant. 
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Tabuľka č. 18: Ročné zúčtovanie dane slovenského poplatníka s príjmami zo samostatnej činnosti  

- skutočné i paušálne výdaje (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Postup výpočtu 

daňovej povinnosti  

v € – Skutočné 

výdaje 

Postup výpočtu 

daňovej povinnosti 

v € – Paušálne výdaje 

Príjmy 34 985,42 34 985,42 

Výdaje 6 997,08 20 000 

Základ dane 27 988,34 14 985,42 

Nezdaniteľné časti základu dane 

− poplatník 

− príspevok na penzijné pripoistenie 

 

                      1 819,93 

                         180,00 

 

3 830,02 

180,00 

Znížený ZD 25 988,41 10 975,4 

Daň 19 % 4937,8 2 085,33 

Daňový bonus 517,44 517,44 

Výsledná daňová povinnosť 4 420,36 1 567,89 

Daňové zaťaženie poplatníka 15,79 % 10,46 % 
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2.2.3 Porovnanie a vyhodnotenie 

Nižšie uvedené grafy porovnávajú daňové zaťaženia poplatníkov ČR a SR s príjmami 

pri uplatnení skutočných a paušálnych výdajov.  

Graf zobrazujúci uplatnenie skutočných výdajov vypovedá, že daňové zaťaženie 

poplatníka SR je takmer tri krát väčšie ako je daňové zaťaženie poplatníka ČR.  

To, že je na Slovensku jednoznačne menej vhodná ekonomická perspektíva vykonávať 

samostatne zárobkovú činnosť zapríčiňuje znížená NČZD na poplatníka po prekročení 

hranice základu dane, nižšie uplatniteľné príspevky na penzijné pripoistenie, ďalej to,  

že dar nie je možné uplatniť ako NČZD a znížiť ním základ dane a tiež nižšie čiastky  

na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. 

Druhý graf, ktorý znázorňuje uplatnenie paušálnych výdajov, vykazuje extrémne 

rozdiely medzi daňovým zaťažením českého a slovenského poplatníka. 

Tento rozdiel je spôsobený tým, že na SR je možné uplatniť paušálne výdaje vo výške  

60 % z príjmov, maximálne však do výšky 20 000 €, čo je v prepočte na Kč  

o 205 000 Kč menej, ako je hodnota uplatnených paušálnych výdajov v ČR.  

Dar, príspevok na penzijné pripoistenie a NČZD na poplatníka zohrávajú vo výslednej 

daňovej povinnosti tiež veľkú úlohu. 

V neposlednom rade aj to, že sadzba dane z príjmov fyzických osôb v Českej republike 

je o 4 % nižšia ako je na Slovensku, je na výslednej daňovej povinnosti dostatočne 

viditeľné.  
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Graf č. 5: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - skutočné výdaje (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

 

 

Graf č. 6: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - paušálne výdaje (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 
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2.3 Výpočet daňovej povinnosti − kombinácia  príjmov  

Účelom tohto príkladu je porovnať daňové zaťaženie poplatníka ČR a SR  

za predpokladu, že získava príjmy zo závislej činnosti, samostatne zárobkovej činnosti, 

príjmy z kapitálového majetku, príjmy z nájmu a príjmy zaraďujúce sa do kategórie 

ostatných príjmov. 

Zadanie pre jednotlivých poplatníkov je identické s využitím prepočtu kurzu ČNB. 

Porovnanie sa uskutoční na základe výsledného daňového zaťaženia pomocou vzorca: 

Daňové zaťaženie =
Výsledná daňová povinnosť

Celkový základ dane
× 100 (%) 

2.3.1 Český poplatník 

Poplatník ČR mal počas celého roka 2018 zamestnanie na hlavný pracovný pomer. 

Pracoval ako finančný manažér a jeho ročný úhrn príjmov činil 540 000 Kč. 

V zamestnaní podpísal prehlásenie k dani. Má 3 deti, dve z nich v školskom veku 

a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa im narodilo tretie dieťa. O maloleté dieťa sa 

v jednej spoločne hospodáriacej domácnosti stará manželka. Daňové zvýhodnenie  

na deti uplatňuje poplatník.  

Mimo hlavný pracovný pomer podnikal ako OSZČ. Vykonával činnosť poisťovacieho 

poradcu, na ktorú získal licenciu od ČNB. Za túto činnosť obdržal príjmy vo výške 

225 000 Kč. S vykonávaním činnosti nezaznamenal žiadne výdaje. Nevykazoval ani 

žiadnu stratu z minulých rokov. 

Na podnikateľskom bankovom účte mu boli vyplatené úroky vo výške 12 000 Kč.  

Po celý rok prenajímal jeho voľný byt svojim známym. Ročné nájomné činilo  

108 000 Kč. Výdaje s prenájmom evidované neboli.  

Rok 2018 mu priniesol veľké šťastie, pretože vyhral v súťaži istinu 102 000 Kč. Táto 

istina nepatrí do oslobodených príjmov.  

Daroval jedenkrát krv a rozhodol sa venovať čiastku 4000 Kč na charitatívne účely. 

Na penzijné sporenie uhradil čiastku 24 000 Kč. Výpočet daňovej povinnosti sa 

nachádza na ďalšej strane. 
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Tabuľka č. 19: Ročné zúčtovanie dane českého poplatníka s kombináciou príjmov (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

Príjmy § 6 čZDP 540 000 

SP a ZP zamestnávateľ 34 % 183 600 

ČZD § 6 čZDP 723 600 

Príjmy § 7 čZDP 225 000 

Výdaje § 7 čZDP 90 000 

ČZD § 7 čZDP 135 000 

ČZD § 8 čZDP 12 000 

Príjmy § 9 čZDP 108 000 

Výdaje § 9 čZDP 32 400 

ČZD § 9 čZDP 75 600 

ČZD § 10 čZDP 102 000 

Celkový základ dane 1 048 200 

Nezdaniteľné časti základu dane  

− odber krvi  

− dar charita 

− príspevok na penzijné pripoistenie 

 

3 000 

4 000 

12 000 

Základ dane po úpravách 1 029 200 

Daň 15 %  154 380 

Zľavy na dani  

− poplatník 

− manželka 

 

24 840 

24 840 

Daň po uplatnení zliav 104 700 

Daňové zvýhodnenie 58 812 

Výsledná daňová povinnosť 45 888 

Daňové zaťaženie poplatníka 4,38 % 
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Celkový základ dane je vypočítaný ako súčet čiastkových základov dane podľa § 6 

čZDP, § 7 čZDP, § 8 čZDP, § 9  čZDP a § 10 čZDP.   

Čiastkový základ dane podľa § 6 čZDP je súčet príjmov zo závislej činnosti navýšených 

o sociálne a zdravotné poistenie, ktoré hradí zamestnávateľ. 

Čiastkový základ dane podľa § 7 čZDP sú príjmy získané z vykonávania samostatne 

zárobkovej činnosti, znížené o paušálne výdaje v hodnote 40 % z príjmov. Poplatník sa 

rozhodol uplatniť paušálne výdaje z toho dôvodu, pretože skutočné neevidoval.  

Čiastkový základ dane podľa § 8 čZDP sú príjmy poplatníka získané za úroky  

na podnikateľskom účte.  

U príjmov z nájmu poplatník neeviduje žiadne výdaje a tak si uplatní aspoň paušálne 

výdaje vo výške 30 % z príjmov. Tým je nadobudnutý čiastkový základ dane  

podľa § 9 čZDP. 

Po pripočítaní posledného čiastkového základu podľa § 10 čZDP - výhra v súťaži 

vzniká celkový základ dane, od ktorého sa odčítajú NČZD v podobe bezúplatného 

plnenia za odber krvi, dar na charitatívne účely a príspevky na penzijné pripoistenie.  

Po odčítaní NČZD sa upravený základ dane zaokrúhli na celé Kč nahor a vypočíta sa  

z neho 15 % daň. Tá sa zníži o zľavy na dani v plnej výške. Tým sa vyčísli daň, ktorá sa 

poníži o daňové zvýhodnenia na tri deti. Po odpočítaní daňových zvýhodnení je 

dosiahnutá výsledná daňová povinnosť poplatníka. 

2.3.2  Slovenský poplatník 

Príklad je zostavený podľa zadania českého poplatníka s kombináciou príjmov. Čiastky 

v českých korunách sú prevedené do Eur.  

Výpočet výslednej daňovej povinnosti slovenského poplatníka  je  súčet čiastkových 

základov dane podľa § 5 sZDP znížení o sociálne a zdravotné poistenie za zamestnanca, 

k tomu pripočítaný čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1, ods. 2 sZDP znížený 

o paušálne výdaje vo výške 60 % z príjmov maximálne do čiastky 20 000 €.  

Zo súčtu týchto čiastkových základov dane sú následne odpočítané NČZD vo forme 

zľavy na poplatníka, manželky a príspevok na penzijné sporenie. Čiastka 3 397,78 € je 

zľava na poplatníka vypočítaná ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a 25 %  
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zo ZD. 8 817,016 − (21 676,96 ÷ 4) = 3 397,78 €. Po znížení nezdaniteľnými 

čiastkami vznikne základ dane ku ktorému  sa  pričíta čiastkový základ dane podľa § 6 

ods. 4 sZDP. Sú to príjmy z nájmu, ktoré sú do 500 € oslobodené a zdaňovaná čiastka je 

až čiastka nad 500 € (4 198,25 − 500 = 3 698,25 €).  

Ako posledné sa pričítajú len príjmy podľa § 8 sZDP, u ktorých nie je možné uplatniť 

žiadne výdaje.  

Po sčítaní všetkých čiastkových základov dane vznikne celkový základ dane z ktorého 

sa vypočíta 19 % daň, ktorá sa zníži o daňový bonus na tri vyživované deti.  

Tým je dosiahnutá výsledná daňová povinnosť poplatníka.  

Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 sZDP nie sú v ročnom zúčtovaní daní 

zahrňované pretože sa zdaňujú v osobitnom daňovom priznaní. 
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Tabuľka č. 20: Ročné zúčtovanie dane slovenského poplatníka s kombináciou príjmov (Zdroj: 

Vlastné spracovanie) 

Príjmy § 5 sZDP 20 991,25 

SP a ZP zamestnanec 13,4 % 2812,83 

ČZD § 5 sZDP 18 178,42 

Príjmy § 6 ods. 1 a 2 sZDP 8 746,36 

Výdaje § 6 sZDP ods. 1 a 2  5 247,82 

ČZD § 6 ods. 1 a 2 sZDP 3 498,54 

ČZD § 5 sZDP + ČZD § 6 ods. 1 a 2 sZDP 21 676,96 

Nezdaniteľné časti základu dane  

− poplatník 

− manželka 

− príspevok na penzijné sporenie 

 

3 397,78 

3 830,02 

180,00  

Základ dane § 5 + § 6 ods. 1 a 2  sZDP po úpravách  14 449,16 

ČZD § 6 ods. 3 a 4 sZDP 3 698,25 

ČZD § 8 sZDP 3 965,01 

Celkový základ dane 22 112,42 

Daň 19 %  4201,36 

Daňový bonus 776,16 

Výsledná daňová povinnosť 3 425,2 

Daňové zaťaženie poplatníka 11,67 % 

 

2.3.3 Porovnanie a vyhodnotenie 

Komparácia je prevedená podľa pomeru výslednej daňovej povinnosti poplatníka 

k celkovému základu dane. 

Čiastkové základy dane sú upravené len o paušálne výdaje, ktoré poplatníci môžu 

uplatniť. Opakovane je daňové zaťaženie slovenského poplatníka vyššie a to viac  

ako jednonásobne oproti českému poplatníkovi. 



69 

 

 

Sú to tie isté faktory, ako v predošlých prípadoch a teda nižšia NČZD na poplatníka, 

nižšie príspevky na penzijné pripoistenie a nižšie hodnoty daňových zvýhodnení na deti. 

Výšku celkového základu dane slovenského poplatníka ovplyvňuje aj to, že nemôže 

uplatniť paušálne výdaje na príjmy z prenájmu. Jediné, čo je mu povolené, je príjmy  

z prenájmu znížiť o oslobodenú časť 500 €.   

 

Graf č. 7: Porovnanie daňového zaťaženia ČR a SR poplatníka - kombinácia príjmov (Zdroj: 

Vlastné spracovanie) 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Táto kapitola sumarizuje optimalizačné prvky oboch krajín a porovnáva ich medzi 

sebou. Toto porovnanie slúži na poukázanie kladných a záporných stránok pri postupe 

zdaňovania príjmov fyzických osôb, zobrazuje výhody a nevýhody daňových systémov 

a obsahuje odporúčania k zlepšeniu. 

3.1 Porovnanie optimalizačných prvkov 

Oba daňové systémy poplatníkom umožňujú využiť optimalizačné prvky a tým znížiť 

svoju výslednú daňovú povinnosť. Nižšie uvedené tabuľky porovnávajú, aké 

uplatniteľné položky sú v jednotlivých štátoch prípustné. 

Tabuľka č. 21: Položky znižujúce základ dane (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 

ZNÍŽENIE HODNOTY ZÁKLADU DANE 

Dary do 15 % ZD / min. 1000 Kč X 

Odber krvi; 3000 Kč X 

Odber orgánu; 20 000 Kč X 

Odber krvotvorných buniek; 20 000 Kč X 

Úroky zo stavebného sporenia, 

hypotečného úveru; 300 000 Kč 
X 

Príspevky na súkromné životné poistenie; 

24 000 Kč 
X 

Príspevky na penzijné pripoistenie  

so štátnym príspevkom; 24 000 Kč 

NČZD na príspevky na doplnkové 

dôchodkové sporenie 180 € (4 631 Kč) 

Úhrada za skúšky na ďalšie vzdelávanie; 

10 000 Kč 

Zdravotne postihnutá osoba; 13 000 Kč 

Ťažko zdravotne postihnutá osoba;  

15 000 Kč 

X 

Daňová strata max. 5 rokov späť Daňové strata max. 4 roky späť 

Odpočet na podporu výskumu a vývoja  X 

Odpočet na podporu odborného vzdelávania X 
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X 
NČZD na poplatníka 3 830,02 €  

(98 528 Kč) 

X 
NČZD na manželku 3 830,05 €  

(98 528 Kč) 

X NČZD na kúpeľníctvo 50 € (1 286 Kč) 

 

Vyššie uvedená tabuľka zachycuje nezdaniteľné časti základu dane, položky znižujúce 

základ dane a položky odčítateľné od základu dane, ktorými je možné znížiť základ 

dane ako v ČR, tak i na SR. Už z prvého pohľadu je vidieť, že v ČR je povolená väčšia 

optimalizácia. Aj čiastky, s ktorými je optimalizácia povolená, sú podmienky  

pre poplatníka ČR priaznivejšie.  

Jedinou podobnou NČZD sú zaplatené príspevky na doplnkové penzijné (dôchodkové) 

pripoistenie (sporenie), avšak v ČR si môžu poplatníci odpočítať až o 19 369 Kč ročne 

viac ako poplatníci na SR.  

Na druhej strane, pre nižšie mesačné vklady je výhodnejší slovenský systém, pretože 

umožňuje odpočítať všetky príspevky, ktoré boli zaplatené do 180 € (4 631 Kč) a nie je 

preto stanovená minimálna hranica, kým v ČR sa odpočítavajú len čiastky, ktoré boli 

mesačne zaplatené nad 1 000 Kč.  

Je teda možné povedať, že pre tých, ktorí sporia mesačne nižšie čiastky je výhodnejší 

spôsob uplatnenia na SR a zas pre tých, ktorí chcú sporiť viac je výhodnejší český 

spôsob uplatnenia.  

Ďalšími časťami, ktorými sa dá znížiť základ dane poplatníka v ČR sú NČZD  

na bezúplatné plnenia, zaplatené úroky na stavebné sporenie alebo hypotekárny úver, 

príspevky na súkromné životné poistenie, úhrady za skúšky na ďalšie vzdelávanie, 

odpočet na podporu výskumu a vývoja a odpočet na podporu vzdelávania, ktoré  

na SR vôbec nie sú.  

Naopak, čím sa dá na SR znížiť základ dane, sú NČZD na poplatníka a NČZD  

na manželku, ktoré sú v ČR uplatňované ako zľavy na daniach a tie  

už znižujú samotnú vypočítanú daň.  
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Výhodou ČR je, že zľava na poplatníka nie je nijak obmedzovaná a môže ju využiť 

každý poplatník, kým na SR sa od čiastky 19 948 € (516 162 Kč) jej výška kráti.  

NČZD na manželku môže byť na SR využitá vo výške 3830,02 € (98 527 Kč) mínus 

príjem manželky, maximálne teda môže priniesť do rozpočtu domácnosti  

18 720 Kč (19 % z 98 527 Kč). 

V ČR môže byť zľava na manželku uplatňovaná, ak manželkin príjem nepresiahol  

68 000 Kč, a to vo výške 24 840 Kč. Takže znova táto úľava prinesie viac peňazí 

domácnosti v ČR, keďže položka sa nekráti o príjem manželky, a tiež je v konečnom 

dôsledku o 6 120 Kč vyššia (24 840 − 18 720 = 6 120 Kč).  

Tabuľka č. 22: Položky znižujúce samotnú daň maximálne do nuly (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 

ZNÍŽENIE  HODNOTY DANE Z PRÍJMU MAXIMÁLNE DO NULY 

Zľava na poplatníka; 24 840 Kč  X 

Zľava na manželku; 24 840 Kč X 

Zľava na invaliditu I., II. stupňa; 2 520 Kč 

Zľava na invaliditu III. stupňa; 5 040 Kč 
X 

Zľava držiteľa preukazu ZŤP; 16 140 Kč X 

Zľava na študenta do 26 r./28 r. 4 020 Kč X 

Zľava za umiestnenie dieťaťa 

v predškolskom veku 
X 

Zľava na evidenciu tržieb; 5 000 Kč X 

 

Tabuľka č. 22 vyššie znázorňuje zľavy, ktoré sa dajú uplatniť len v ČR. Niektoré už boli 

spomenuté, no ešte existuje zľava pre poberateľa invalidného dôchodku prvého, druhé 

a tretieho stupňa, zľava pre držiteľa preukazu ZŤP, taktiež aj zľava pre študenta. Všetky 

tieto skupiny svedčia o tom, že sú z daňového hľadiska v ČR viac zvýhodnené.  
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Výrazným rozdielom sú aj daňové zvýhodnenia na deti v ČR resp. daňový bonus na deti 

na SR. Ich fungovanie je síce rovnaké, čiže v oboch krajinách môžu nadobudnúť 

podobu daňového bonusu, ale ich výška je rozličná.  

Na SR je určená na 258,72 € (6 656 Kč) ročne na každé dieťa, kým v ČR sa s počtom 

detí (až po tretie) zvyšuje. Čiastka už za prvé dieťa je na SR o viac ako polovicu nižšia. 

Pokiaľ má poplatník tri deti, tak na SR dostane ročne na daňovom bonuse (zvýhodnení 

na deti) až o 38 844 Kč menej, (15 204 + 19 404 + 24 204) − (6 656×3) = 

 58 812 − 19 968 = 38 844 Kč čo prispieva k nižšiemu zaťaženiu rodín v ČR.  

v ČR uplatnenie tohto zvýhodnenia nezáleží na forme štúdia vysokej školy. Na SR je 

uplatnenie obmedzené len na prezenčnú formu. Toto znova dáva výhodu ČR, kde si 

môže znížiť daňovú povinnosť touto formou väčší počet domácností.  

Tabuľka č. 23: Položky znižujúce samotnú daň viac ako do nuly (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 

ZNÍŽENIE HODNOTY DANE – NEDOPLATOK / PREPLATOK 

Daňové zvýhodnenie na I. dieťa;  

15 204 Kč 

Daňové zvýhodnenie na II. dieťa;  

19 404 Kč 

Daňové zvýhodnenie na III. a každé 

ďalšie dieťa; 24 204 Kč 

Daňový bonus na každé vyživované dieťa 

258,72 € (6 656 Kč) 

X 
Daňový bonus na zaplatené úroky 

z hypotéky  

 

Čo je novinkou, ktorá je zavedená od 01.01.2018 len na SR, je možnosť odpočtu 

daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Tento bonus sa odčítava 

od vyčíslenej daňovej povinnosti a to vo výške vypočítanej bankou, ktorá počíta 

zaplatené úroky najviac zo sumy 50 000 €. Môžu to ale využiť len osoby, ktorých 

príjem nepresiahol 1,3-násobok minimálnej mzdy, takže to nemá až také široké 
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uplatnenie ako napríklad v ČR nezdaniteľná časť zaplatených úrokov z úveru  

na stavebné sporenie a hypotekárny úver. 

3.2 Odvodové zaťaženie 

Každý občan ČR i SR je povinný odvádzať zákonom stanovené sociálne a zdravotné 

poistenie. 

Zamestnanec zo svojej mzdy v ČR odvádza o 2,4 % menej ako zamestnanec na SR. 

Takisto zamestnávateľ platí za svojho zamestnanca o 1,2 % v ČR menej ako  

zamestnávateľ na SR. 

Tabuľka č. 24: Porovnanie výšok odvodového zaťaženia poplatníkov ČR a SR (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

ZAMESTNANEC ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 

SP zamestnanec 6,5 % 9,4 % 

ZP zamestnanec 4,5 % 4 % 

 11 % 13,4 % 

ZAMESTNÁVATEĽ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 

SP zamestnávateľ 25 % 25,2 % 

ZP zamestnávateľ 9 % 10 % 

 34 % 35,2 % 

 

Čo sa teda týka odvodov, celkové zaťaženie je vyššie na SR. Jedinou výhodou na SR je, 

že nízkopríjmový zamestnanci, ktorých ročný príjem je aspoň 4 560 € a maximálne 

6 840 € môžu uplatniť odpočítateľnú položku, ktorou znižujú vymeriavací základ  

pre výpočet zdravotného poistenia. To v ČR nie je možné. 

Voči krajinám OECD je ČR ôsma krajina v poradí z celkovo 34 krajín, kde je najvyššie 

zdanenie priemernej „superhrubej“ mzdy. Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená 

o sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca. Tieto 

výsledky vykazujú  porovnania vykonané v roku 2017. OECD zatiaľ údaje za rok 2018 
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neaktualizovala. Podľa OECD sú nadpriemerné najmä odvody na povinné poistné 

hradené zamestnávateľom.  Vyššie čiastky platia už len vo Francúzsku. 

SR je dvanásta v poradí a ešte stále ju OECD radí medzi krajiny s vysokým daňovo-

odvodovým zaťažením priemernej mzdy.  

3.3 Uplatňovanie výdajov 

Poplatník s príjmami z podnikania si môže zvoliť, aké pri výpočte základu dane uplatní 

výdaje. Môže si vybrať podľa toho, ktoré sú pre neho najviac výhodné. Poplatník si 

najprv vypočíta, v akej výške dosahuje skutočné a či vôbec nejaké skutočné výdaje 

dosahuje. Ak by totiž výška týchto výdajov presiahla paušálne výdaje, potom  

by uplatnenie výdajov percentom z príjmu nebolo vhodným riešením.  

Výhodou uplatnenia výdajov percentom z príjmu je, že sa živnostník nemusí obávať 

prípadného neuznania výdajov, ktoré by mal zaúčtované, ak by viedol daňovú evidenciu 

alebo podvojné účtovníctvo. 

Ich ďalšou výhodou je, že si výdaje môže uplatniť i v prípade, že podniká napríklad len 

jeden mesiac. 

3.4 Sadzba dane 

Výška sadzby dane z príjmov fyzických osôb patrí k jedným z hlavných aspektov, prečo 

podľa modelových príkladov vznikali rozdiely vo výslednej daňovej povinnosti 

poplatníkov. 

V ČR je základná sadzba dane až 4 % nižšia, čo vedie k impulzu, že je lepšie získavať 

príjmy v tomto štáte.   

Vysoká je aj odchýlka zvýšenej sadzby dane pri príjmoch nad zákonom stanovený limit, 

a to až o 18 % menej v ČR. 

Ďalšou výhodou ČR je vyššia hranica pre použitie zvýšenej sadzby dane, čo zaisťuje 

ľudom s vyššími príjmami  ponechať si viac finančných prostriedkov. 

Čo sa však týka výšky sadzieb daní v ČR a SR, patria medzi najnižšie v Európe.  

Na komparáciu slúži graf č. 8 nižšie, ktorý porovnáva výšky základných sadzieb daní  

do hranice príjmov 35 268,064 € (907 271 Kč), ktorá je maximálnou čiastkou 
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slovenského poplatníka, kedy ešte platí základná sadzba dane 19 %. Limit ČR 

1 438 992 Kč nebol zvolený z dôvodu, že by sa výška sadzby dane na SR musela 

zvyšovať o zvýšenú sadzbu dane. 

 

Graf č. 8: Sadzba dane z príjmu fyzických osôb ČR a SR v porovnaní s niektorými štátmi EU 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 29) 

Každý štát má ale vlastné pravidlá, ktorými si stanovuje svoju sadzbu dane. Či už je to 

rovná alebo progresívna daň, alebo majú predpísanú určitú hranicu príjmov, ktorú môžu 

alebo nemôžu presiahnuť. Od týchto aspektov sa potom sadzba dane konkrétneho štátu 

odvíja. 

3.5 Zmeny v zákonoch 

Daňový systém by sa mohol zlepšiť aj vtedy, ak by vznikalo menej zmien v zákonoch. 

Viedlo by to k zníženiu nákladov pri výbere daní, pretože časté zmeny znamenajú 

neustálu komplikovanosť a zmätenosť.  So zmenami sa poplatníci zložito orientujú 

a napríklad podávanie daňových priznaní spôsobuje nárast administratívnej 

a organizačnej náročnosti výberu daní. Tým sa zvyšujú náklady na správu daní. Z toho 

vznikajú nepresné odhady každoročných príjmov štátneho rozpočtu. Jedno z riešení je 

teda zvýšenie efektívnosti výberu daní. 
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ZÁVER 

I keď Česká republika a Slovensko v minulosti tvorili jeden štát a ešte stále sú si  

vo veľa veciach podobné, daňový systém sa po rozdelení začal líšiť. 

Práca poukazovala na jednotlivé rozdiely v dani z príjmov fyzických osôb, odvodoch  

na sociálne a zdravotné poistenie a rozdiely v uplatnení výdajov, ktoré poplatník 

vynakladá na dosiahnutie  svojich príjmov.  

Jeden z hlavných cieľov bolo porovnať výsledné daňové zaťaženie, ktoré poplatníci 

Českej republiky a Slovenska dosiahli. 

Prvá časť práce sa sústreďovala najmä na teóriu, stručne popisovala čo je daň a aké sú 

jej funkcie, načrtla daňovú sústavu jednotlivých štátov a podrobne zachytila všetky 

druhy príjmov, ktoré môžu poplatníci dosiahnuť. Znázornila príjmy oslobodené  

od dane, príjmy, ktoré sa do základu dane nezahrňujú, jednotlivé daňové odpočty, ktoré 

poplatníci pre zníženie svojej výslednej daňovej povinnosti môžu uplatniť a postup pri 

zaplatení daní. 

Následne pokračovala druhá, praktická časť, ktorá využila teoretické poznatky 

v modelových príkladoch. V príkladoch boli vyobrazené odlišnosti týchto dvoch 

systémov a dopady na poplatníkov.  

Prvým príkladom bol výpočet výslednej daňovej povinnosti poplatníkov z príjmov  

zo závislej činnosti, porovnanie a vyhodnotenie výsledkov českého a slovenského 

poplatníka. Druhým príkladom bol výpočet výslednej daňovej povinnosti poplatníkov 

s príjmami zo samostatnej činnosti, porovnanie a vyhodnotenie výsledkov a posledný 

príklad sa zameriaval na kombináciu viac druhov príjmov.  

Po porovnaní jednotlivých výsledkov je možné vyvodiť záver, že Česká republika 

preukazuje nižšiu mieru daňového zaťaženia oproti Slovensku. 

Každá z krajín ponúka svojim poplatníkom rozličné úľavy a odpočty, ktorými možno 

znížiť základ dane alebo výšku samotnej dane.  

Slovensko disponuje nezdaniteľnými časťami základu dane, odpočítateľnou položkou, 

odpočtom daňovej straty a daňovými bonusmi. 
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Česká republika okrem nezdaniteľných častí základu dane, odpočtu daňovej straty 

a daňovými zvýhodneniami na deti predkladá ešte zľavy na dani, ktoré sa z veľkej časti 

podieľajú na tom, že je daňové zaťaženie v Česku nižšie.  

Ďalšími podnetmi, pre ktoré je daňové zaťaženie v Česku nižšie sú aj nižšie daňové 

sadzby,  lepšie  možnosti uplatnenia výdajov na dosiahnutie príjmov a hlavne vysoký 

rozdiel v  čiastkach, ktoré získavajú poplatníci za deti, ktoré vyživujú vo vlastnej 

domácnosti.  

I zaťaženie na sociálne a zdravotné poistenie je v Českej republike nižšie ako  

na Slovensku.  

Odporúčaniami, ktorými by mohlo Slovensko zlepšiť svoj zdaňovací systém a aspoň 

z časti sa priblížiť na vhodnejší zdaňovací systém Česka, je zaviesť zľavy na dani, 

zvýšiť výdaje na dosiahnutie príjmov, znížiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie 

a znížiť sadzbu dane.  

V situácii, kedy by sa poplatník musel rozhodnúť či začať svoju kariéru zamestnanca 

alebo podnikania na živnostenské oprávnenie v Českej republike alebo na Slovensku, 

podľa analýzy je s určitosťou vyhovujúcejšia Česká republika.  
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