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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej 

republike a na Slovensku za rok 2019. Opisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov 

fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť sa zameriava na konkrétny výpočet dane 

z príjmu fyzických osôb, a obsahuje návrh vedúci k daňové optimalizácií v Českej republike.  

 

 

Abstrakt 

The bachelor thesis focuses on the comparison of personal income tax in the Czech Republic 

and the Slovakia for 2019. It describes the tax system and the process for personal income tax 

in individual states. The practical part focuses on concrete calculation of personal income tax, 

and contains a proposal leading to tax optimization in the Czech Republic. 
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Česká republika, Slovenská republika, daň, daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, 

poplatník, daňový rezident, porovnanie 
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Úvod 

 

Daň je súčasťou života každého človeka. Dane sú dôležité najmä preto lebo tvoria najdôležitejší 

príjem do štátneho rozpočtu, a bez týchto príjmov by nemohol štát fungovať. Zo štátneho 

rozpočtu sa financuje napríklad školstvo, veda a výskum, justícia a zdravotníctvo. A teda čím 

vyšší bude príjem z daní tým viac môže štát vydávať finančné prostriedky do dôležitých oblastí, 

aby sa zvyšoval blahobyt obyvateľstva. 

 

Daň sa môže deliť na rôzne druhy, podľa použitého spôsobu. Základné delenie je na priamu 

daň a nepriamu daň. Moja bakalárska práca sa zameriava na priamu daň, konkrétne na daň 

z príjmu fyzických osôb. 

 

Práca sa venuje komparácií zdaňovania príjmov fyzických osôb v Českej republike a na 

Slovensku. Práca sa skladá z troch častí a to teoretickej, praktickej a posledná časť sa zameriava 

na posúdenie ktorý štát je výhodnejší pre poplatníka a na daňovú optimalizáciu v Českej 

republike. 

 

Prvá teoretická časť popisuje daňovú sústavu oboch štátov, definuje základné pojmy v daňovej 

oblasti ako daň a funkcie daní. Podrobnejšie sa venuje problematike dani z príjmov fyzických 

osôb v Českej republike a na Slovensku. Oboznamuje nás s jednotlivými konštrukčnými 

prvkami dane a približuje postup výpočtu daňovej povinnosti v jednotlivých štátoch. Táto časť 

slúži na nadobudnutie vedomostí, ktoré sa využívajú v praktickej časti. 

 

V praktickej časti sa aplikujú znalosti zdanenia fyzických osôb z teoretickej časti, na 

modelových príkladoch. Príklady sa zameriavajú na výpočet daňovej povinnosti poplatníkov, 

ktorý majú príjmy zo závislej činnosti. Najprv sa vypočítava daňová povinnosť českých 

poplatníkov a následne sa vypočítava daňová povinnosť slovenských daňovníkov. 

V príkladoch sú využité všetky možnosti pre optimalizáciu výslednej daňovej povinnosti.  

 

Tretia časť sa venuje analýze dosiahnutých výsledkov, určuje ktorá zem je výhodnejšia pre 

poplatníka. Záver tvoria návrhy krokov a prostriedkov vedúcich k daňovej optimalizácií 

v Českej republike.  
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Ciele práce 

 

Cieľom mojej práce je porovnávanie dane z príjmov fyzických osôb v Českej republike a na 

Slovensku. Toto porovnávanie bude vykonané na základe modelového príkladu na výpočet 

daňovej povinnosti a daňového zaťaženia fyzických osôb. 

 

Na to aby sa tento cieľ dosiahol, sa vymedzia postupy a princípy pre stanovenie daňovej 

povinnosti fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Vymenujú sa a popíšu jednotlivé 

konštrukčné prvky dane. A na základe výpočtov modelových príkladov sa určí, ktorý štát je 

výhodnejší pre fyzické osoby. 

 

Ďalším cieľom práce bude navrhnutie krokov a prostriedkov vedúcich k daňovej optimalizácií 

v Českej republike. 

 

 

Metodiky práce 

 

Pri mojej práci som použil tieto metodiky: 

 

Abstrakcia 

Abstrakciou rozumieme myšlienkové oddelenia nepodstatných náležitostí javu od tých 

podstatných. To umožňuje zistiť všeobecné vlastnosti a vzťahy (1). 

 

Analýza 

Analýza je proces rozkladu skúmaného procesu na jednotlivé menšie časti, ktoré sa následne 

podrobnejšie skúmajú (1).  

 

Syntéza 

Metóda syntézy skúma proces ako celok a využíva k tomu poznatky získané z analytickej 

metódy. Syntéza je základom pre pochopenie vzájomnej súvislosti javov (1). 

 

Modelovanie 

Metóda modelovania umožňuje náhradu reálneho príkladu za modelový príklad a zjednodušene 

povedané umožňuje skutočný obraz situácie (1). 
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Komparácia 

Metóda komparácie alebo porovnávania je najdôležitejšia metóda použitá v práci. Slúži na 

porovnávanie a hodnotenie získaných poznatkov. Na základe tejto metódy sa dajú vyvodzovať 

závery (1). 
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1 Teoretické východiska práce 

 

Nasledujúca kapitola je zameraná na charakteristiku jednotlivých pojmov spojených s daňovou 

problematikou. Opisuje daňový systém v Českej republike a následne daňový systém 

v Slovenskej republike. Ďalej bude vysvetlený postup výpočtu daňového zaťaženia v Českej 

republike a Slovenskej republike. 

 

 

 

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. 1).“ 

Univerzálna definícia hovorí, že daň je povinná, vynútiteľná, nenávratná, neekvivalentná 

a spravidla neúčelová platba fyzických a právnických osôb vo vopred určenej výške a presne 

určeným termínom splatnosti (3, s.9).  

Vynútiteľná pretože je vymáhateľná štátom. Nenavrátiteľná je pretože nevzniká nárok na 

vrátenie späť. Neekvivalentná znamená že objem platených daní nemusí zodpovedať 

protiplneniu vo forme využívania verejných statkov. Neúčelová platba sa rozumie, že ten kto 

platí dane nevie určiť na čo sa bude využívať zaplatená daň. 

 

 

 

 

1.2  Konštrukčné prvky dane 

 

Daň z príjmu fyzických osôb je tvorená pomocou ôsmich konštrukčných prvkov, ktorými sú: 

 

Daňový subjekt – subjektmi dane z príjmu fyzických osôb sú FO rezidenti a nerezidenti; 

Predmet dane – jedná sa o jednotlivé príjmy kategorizované podľa zdrojov;  

Základ dane – upravený v čZDP a sZDP; 

Sadzba dane – upravená v čZDP a sZDP; 

Zdaňovacie obdobie- upravené v čZDP a sZDP (kalendárny rok); 
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Rozpočtové určenie – stanovuje, do ktorého z verejných fondov plynie výnos z dane; 

Výpočet dane- postupy výpočtu v ČR a na Slovensku; 

Správca dane – jedná sa o orgán verejnej moci (4). 

 

 

 

 

1.3  Funkcie daní 

 

Dane by mali spĺňať tieto funkcie: 

- fiškálnu 

- alokačnú 

- redistribučnú 

- stimulačnú 

- stabilizačnú 

Fiškálna funkcia – cieľom tejto funkcie je naplniť verejný rozpočet. 

Alokačná funkcia - rieši problematiku investovania vládnych výdajov a optimálneho 

prerozdelenia medzi súkromnú a verejnú spotrebu. 

Redistribučná funkcia – úlohou tejto funkcie je prerozdeľovanie príjmov, konkrétne presun 

časti dôchodku a majetku od bohatších jedincov k chudobnejším. 

Stimulačná funkcia – jej úlohou je pomôcť daňovému subjektu k čo najväčšej daňovej úspore. 

Stabilizačná funkcia - má za úlohu zmierniť cyklické výkyvy v ekonomike (3, s.11). 
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1.4  Rozdelenie daní 

 

Dane sa podľa spôsobu výberu a platenia delia do dvoch základných kategórií, a to na priame 

a nepriame. 

 

 

 

 

1.4.1 Priame dane 

 

Dane ktoré platí poplatník sám sa nazývajú priame dane. Priame dane sa delia na dôchodkové 

a majetkové. Dôchodkové dane sa určia podľa príjmu poplatníka a majetkové dane sa vyčíslujú 

podľa držby majetku (2, s.2).  

 

 

 

1.4.2 Nepriame dane 

 

Nepriame dane neodvádza do štátneho rozpočtu poplatník, ale iný subjekt za neho. Pri 

nepriamych daniach treba rozlíšiť platcu a poplatníka. Platca je osoba priamo zasiahnutá 

daňovým bremenom, takže daň sa platí z jeho prostriedkov. Platca dane je osoba, ktorá odvádza 

daň za poplatníka do štátneho rozpočtu (2, s.2). 
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1.5  Daňový systém 

 

Daňový systém je zoskupenie všetkých daní, ktoré sa vyberajú na území štátu. Daňový systém 

taktiež predstavuje pravidlá pre výber daní a opisuje vzťahy medzi jednotlivými daňami (3, 

s.50). 

 

 

 

1.6  Daňová sústava v ČR 

 

Daňová sústava v Českej republike sa člení na priame a nepriame dane. 

Priame dane sa delia na majetkové dane a daň z príjmov. Dane z príjmov zahŕňajú daň 

z príjmov fyzickej osoby a daň z príjmov právnickej osoby. Do majetkových daní patrí daň 

z prevodu majetku, cestná daň, daň z nehnuteľností, pozemku a zo stavieb (5, s.12).   

 

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a ekologická daň. Spotrebné 

dane zahŕňajú daň z minerálnych olejov, daň z piva, daň z liehu, daň z vína a daň z tabaku. Do 

ekologickej dane patrí daň zo zemného plynu a ďalších plynov, daň z pevných palív a daň 

z elektriny (5, s.12). 

 

 

Obrázok č.1 podľa zdroja (6) 

Daňová 
sústava ČR

Priame 
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Daň z 
príjmov

Majetkové 
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daň

Ekologická 
daň
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1.7  Daňová sústava v SR 

 

Základné členenie daní na Slovensku, je na priame a nepriame dane. 

Priame dane sa delia na dane z príjmov a dane z majetku. Dane z príjmov zahŕňajú daň 

z príjmov fyzických a právnických osôb. Dane z majetku sa delia na dane, ktoré spravuje vyšší 

územný celok, daň z motorových vozidiel, a na dane ktoré spravuje obec (7). 

Dane ktoré spravuje obec:  

- Daň zo stavieb 

- Daň z bytov a nebytových priestorov 

- Daň za psa 

- Daň za užívanie verejného priestranstva 

- Daň za ubytovanie 

- Daň za predajné automaty 

- Daň za nevýherné hracie automaty 

- Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

- Daň za jadrové zariadenie  

 

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Spotrebné dane zahŕňajú 

daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov, daň z minerálnych 

olejov a mazív, daň z elektriny, daň z uhlia a daň zo zemného plynu (7). 
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Obrázok č.2 podľa zdroja (7) 
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1.8   Daň z príjmov fyzických osôb v Českej republike 

 

Daň z príjmu fyzických osôb v Českej republike upravuje zákon 586/1992 Sb., o daní z přijmů 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

1.8.1 Daňový subjekt 

 

Daňový subjekt je osoba, ktorá má platiť alebo odvádzať daň. Daňový subjekt sa delí na 

poplatníka a platcu (2, s.6). 

Za poplatníka sa rozumie fyzická osoba: 

- Daňový rezident 

- Daňový nerezident (2,s.6) 

 

Poplatníci sú daňovými rezidentmi Českej republiky, pokiaľ majú na území Českej republiky 

bydlisko alebo sa tu obvykle zdržujú. Daňový rezidenti Českej republiky majú daňovú 

povinnosť, ktorá sa vzťahuje ako na príjmy plynúce zo zdrojov na území Českej republiky, tak 

aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (8). 

 

Daňový nerezidenti majú daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov 

ma území Českej republiky. Poplatníci, ktorý sa na území Českej republiky zdržujú len za 

účelom štúdia alebo liečenia, sú daňovými nerezidentmi a majú daňovú povinnosť, ktorá sa 

vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov na území Českej republiky, aj v prípade, že sa na 

území Českej republiky obvykle zdržujú (8). 

 

Poplatníci obvykle sa zdržujúcich na území Českej republiky sú tí, ktorý tu pobývajú aspoň 183 

dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých období; do doby 183 dní 

sa započítava každý započatý deň pobytu (2, s.7). 

 

Bydliskom na území Českej republiky sa pre účely tohto zákona rozumie miesto, kde má 

poplatník stály byt za okolností, z nich možno usudzovať na jeho úmysel trvalo sa v tomto byte 

zdržovať.  (8)  
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1.8.2  Zdaňovacie obdobie  
 

Podľa zákona o dani z príjmov je u FO zdaňovacie obdobie stanovené vždy ako jeden 

kalendárny rok (2, s.14). 

 

 

 

 

1.8.3  Predmet dane 

 

Predmetom dane z príjmu fyzických osôb sú: 

  - Príjmy zo závislej činnosti §6 

  - Príjmy zo samostatnej činnosti §7 

  - Príjmy z kapitálového majetku §8 

  - Príjmy z nájmu §9 

  - Ostatné príjmy §10 (9) 

 

Príjmom sa rozumie príjem peňažný aj nepeňažní dosiahnutý aj zmenou (8). 

 

 

 

1.8.3.1 Príjmy zo závislej činnosti 

 

Príjmy zo závislej činnosti sú podľa zákonu o dani z príjmov, príjmy zo súčasného alebo 

skoršieho pracovnoprávneho, služobného alebo členského pomeru a obdobného pomeru, v 

ktorých poplatník pri výkone práce pre platcu príjmu je povinný dbať príkazov platcu – 

zamestnávateľa (8). 

 

Príjmami zo závislej činnosti sa podľa zákona rozumejú aj príjmy za výkon funkcie. Sú to 

funkcie člen družstva, spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným, člen orgánu právnickej 

spoločnosti a likvidátor (2, s.46). 

 

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi bezplatne motorové vozidlo pre služobné alebo 

súkromné účely, považuje sa 1% zo vstupnej ceny ako príjem zamestnanca, za každý 

kalendárny mesiac poskytnutia vozidla (8). 
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1.8.3.2 Príjmy zo samostatnej činnosti 

 

Príjmy zo samostatnej činnosti sú príjmy dosiahnuté z podnikania alebo inej samostatnej 

zárobkovej činnosti. 

Príjem zo samostatnej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6, je: 

a) príjem z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 

b) príjem zo živnostenského podnikania, 

c) príjem z iného podnikania neuvedeného v písmenách a) a b), ku ktorému je potrebné 

podnikateľské oprávnenie, 

d) podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti 

na zisku. 

e) príjem 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, 

f) príjem z nájmu majetku zaradeného v obchodnom majetku, 

g) príjem z výkonu nezávislého povolania (8). 

 

Príjmy so samostatnej činnosti sa znižujú o výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie. Ak si poplatník neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené môže si 

uplatniť paušálne výdavky. 

 

Paušálne výdavky: 

 

a) 80% z príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príjmov z 

živnostenského podnikania remeselného; najviac sa však môže uplatniť výdavky do sumy 

1600000 Kč, 

b) 60% z príjmov zo živnostenského podnikania; najviac sa však môže uplatniť výdavky do 

sumy 1200000 Kč, 

c) 30% z príjmov z nájmu majetku zaradeného v obchodnom majetku; najviac sa však môže 

uplatniť výdavky do sumy 600000 Kč, 

d) 40% z iných príjmov zo samostatnej činnosti, s výnimkou príjmov podľa odseku 1 písm. d) 

a odseku 6; najviac sa však môže uplatniť výdavky do sumy 800000 Kč. 

 

Spôsob uplatnenia paušálnych výdavkov nemožno spätne meniť (8). 
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1.8.3.3 Príjmy z kapitálového majetku 

 

 

Príjmy z kapitálového majetku, je súhrnné označenie príjmov ktoré vznikajú z rôznych 

investícií. Pri zdanení týchto príjmov sa uplatňujú dva režimy zdanenia. 

 

Zdanenie v DZD: 

a) výnos z jednorazového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného, 

b) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, úroky z omeškania, poplatok 

z omeškania, úroky z práva na dorovnanie, 

c) úroky z vkladov na účtoch, ktoré sú podľa podmienok banky určené k podnikaniu (2, 

s.75).   

 

Zdanenie zvláštnou sadzbou dane podľa §36 čZDP: 

a) podiely na zisku obchodnej korporácie 

b) podiely na zisku tichého spoločníka z účasti na podnikaní, 

c) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, úroky z peňažných 

prostriedkov na účte, ktorý nie je podľa podmienok toho, kto účet vedie, určený na 

podnikanie, 

d) dávky dôchodkového pripoistenia so štátnym príspevkom, dávky doplnkového 

dôchodkového sporenia a z dôchodkového poistenia po znížení o zaplatené príspevky, 

e) plnenie zo súkromného životného poistenia alebo iný príjem z poistenia osôb, ktorý nie 

je poistným plnením a nezakladá zánik poistnej zmluvy, po znížení o zaplatené poistné, 

f) plnenia zo zisku zvereneckého fondu po zdanení, 

g) úrokové a iné výnosy z držby cenných papierov (2, s.75). 

 

 

 

 

 

1.8.3.4 Príjmy z nájmu 

 

 

Podľa zákona o dani z príjmov sa za príjmy z nájmu považujú príjmy z nájmu nehnuteľných 

vecí  alebo bytu a príjmy z nájmu hnuteľných vecí, okrem príležitostného nájmu hnuteľných 

vecí (8). 

 

Poplatník si môže znížiť základ dane o výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zaistenie a 

udržanie príjmov. Ak poplatník neuplatní výdaje preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, 

zaistenie a udržanie príjmov môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 30% z príjmu avšak do 

čiastky do 600 000Kč (2, s.75). 
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1.8.3.5 Ostatné príjmy 

 

 

Do tejto skupiny patria všetky príjmy, ktoré nie su uvedené v §6-§9 čZDP. 

Sú to najmä: 

a) príjmy z príležitostných činností alebo z príležitostného nájmu hnuteľných vecí, vrátane 

príjmov z poľnohospodárskej výroby a lesného a vodného hospodárstva, ktoré nie sú 

prevádzkované podnikateľom, a príjmov z prevádzky výrobní elektriny, ku ktorému nie je 

vyžadovaná licencia udeľovaná Úradom pre reguláciu; 

b) príjmy z odplatného prevodu 

1. nehnuteľnej veci, 

2. cenného papiera  

3. a iné veci. 

c) príjmy z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu na komanditnej 

spoločnosti alebo z prevodu družstevného podielu; 

d) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských 

práv a práv príbuzných autorskému právu; 

e) prijaté výživné, dôchodky a obdobné opakujúce sa požitky (8). 

 

Tieto príjmy si poplatník môže znížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie 

(2, s.76).  

 

 

 

 

1.8.4 Príjmy oslobodené od dane 
 

 

Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb sú uvedené v § 4, § 4a, § 6 ods. 9 a § 10 ods. 3 

čZDP. Príjmy oslobodené sa do daňového priznania neuvádza a z tohto titulu sa daňové 

priznanie nepodáva (9). 

 

Zákon o dani z príjmov vymenováva niekoľko druhov príjmov, ktoré sú oslobodené od dane. 

Napríklad príjmy z predaja nehnuteľných vecí, príjmy z penzie, plnenie z vyživovacích 

povinností a ďalšie. Oslobodenie je u niektorých príjmoch podmienené splnením určitých 

podmienok a limitov, napríklad takzvaným časovým testom. 

 

Najčastejšie uplatňovaný oslobodený príjem je príjem z predaja nehnuteľných vecí. Pre jeho 

uplatnenie musí byť splnená podmienka, trvalého bydliska v danej nehnuteľnosti po dobu 

dvoch rokov. A pokiaľ je doba kratšia, musia byť získané prostriedky využité na bytovú potrebu 

(8). 
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1.8.5 Základ dane 
 

 

Základom dane pri príjmoch podľa čZDP je rozdiel, o ktorý príjmy, s výnimkou príjmov, ktoré 

nie sú predmetom dane, a príjmov oslobodených od dane, prevyšujú výdavky (náklady), a to 

pri rešpektovaní ich vecnej a časovej súvislosti v danom zdaňovacom období (8).Pre jednotlivé 

príjmy sa vypočítajú samostatne ČZD. 

Výpočty čiastkových základov dane: 

 

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

zamestnávateľom(2, s.52);  

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

ČZD § 8 čZDP = Príjmy;  

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

ČZD § 10 čZDP = Príjmy – výdaje preukázateľne vynaložené. 
 

V praktickej časti práce sa vypočíta daň z príjmu zo závislej činnosti preto je dôležitý 

ČZD §6 čZDP. 

 

 

 

 

1.8.6 Zdravotné a sociálne poistenie 

 

 
Zdravotné poistenie, ktoré sa odvádza z vymeriavacieho základu predstavuje 13,5%. Z toho 

4,5% odvádza zamestnanec a 9% odvádza zamestnávateľ (2, s.53). Osoba samostatne 

zárobkovo činná odvádza poistné 13,5% z vymeriavacieho základu (11). 

 

Poistné na sociálne zabezpečenie zahrňuje platby na: 

 

- Nemocenské poistenie 

- Dôchodkové poistenie 

- Príspevok na štátnu politiku zamestnanosti 

 

Zamestnanec odvádza sociálne poistenie vo výške 6,5% z vymeriavacieho základu. 

Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca sociálne poistenie 24,8% z vymeriavacieho základu. 

Z toho 2,1% na nemocenské poistenie, 21,5% na dôchodkové poistenie a 1,2% na štátnu 

politiku zamestnanosti (10).  

 

Osoba samostatne zárobkovo činná odvádza 28% na dôchodkové poistenie a 1,2% na štátnu 

politiku zamestnanosti z vymeriavacieho základu. Nemocenské poistenie je u osôb samostatne 

zárobkovo činných dobrovoľné a predstavuje 2,1% z vymeriavacieho základu (10). 
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1.8.7 Nezdaniteľné časti základu dane 
 

 

Základ dane si môže poplatník znížiť o nezdaniteľné časti základu dane: 

- úroky z úveru, slúžiaceho na bytové účely, maximálne do výšky 300 000 Kč, pokiaľ poplatník 

platil úroky len časť roku tak si môže uplatniť odpočet maximálne do výšky 25 000 Kč 

mesačne, 

- poplatníci, ktorí uzavreli zmluvu o doplnkovom penzijnom sporení či penzijnom pripoistení 

so štátnym príspevkom, si môžu odpočítať zaplatené poistné. Maximálna výška odpočtu činí 

12 000 Kč, 

- daňoví poplatníci môžu tiež znížiť základ dane o zaplatené príspevky na súkromné životné 

poistenie. Maximálna výška odpočtu činí 24 000 Kč. Musia byť splnené podmienky, že prešlo 

60 mesiacov od uzatvorenia poistenia, a zároveň až v roku kedy poplatník dosiahol 60 rokov. 

- Poskytnutie bezúplatného plnenia na prospešné účely, ktorého hodnota musí byť aspoň 2% zo 

základu dane alebo 1000 Kč, odpočet si môže uplatniť v maximálnej výške 15% zo základu 

dane, 

- zaplatené členské príspevky, takto môžu odčítať až 1,5% zdaniteľných príjmov podľa §6, 

maximálne do výšky 3000 Kč za zdaňovacie obdobie, 

- príspevok na skúšky overujúce výsledky ďalšieho vzdelávania. Základ dane možno znížiť 

maximálne o 10 000 Kč, poplatníci so zdravotným postihnutím si môžu odpočítať až 13 000 

Kč a osoby s ťažším zdravotným postihnutím dokonca až 15 000 Kč (8). 

 

 

 

 

1.8.8 Odčítateľné položky od základu dane 
 

 

Od základu dane má poplatník možnosť odčítať daňovú stratu. Ktorá vznikla a bola vymeraná 

za predošlé zdaňovacie obdobie alebo jeho časť, najneskôr v piatom zdaňovacom období 

nasledujúcom bezprostredne po období, v ktorom daňová strata vznikla (8). 

 

Od základu dane sa dá tiež odčítať odpočet na podporu výskumu a vývoja, alebo odpočet na 

podporu odborného vzdelávania. Pokiaľ nie je možné uplatniť tento odpočet z dôvodu nízkeho 

základu dane alebo daňovej straty. Môže ho odčítať najneskôr v treťom období nasledujúcom 

po období v ktorom vznikli (8).  

 

 

 

 

1.8.9 Sadzba dane 
 

 

V Českej republike je daň pre fyzické osoby stanovená zákonom vo výške 15%. Najprv ale 

treba základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane a o odčítateľné položky od základu 

dane, a výsledok zaokrúhliť na celé sto koruny na dol (8). 

 

Solidárne zvýšenie dane činí 7% z kladného rozdielu medzi: 

 a) súčtom príjmov zahrňovaných do čiastkového základu dane podľa §6 a čiastkového 

základu dane podľa §7 v príslušnom zdaňovacom období a  
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 b) 48 násobkom priemernej mzdy stanovenej podľa zákona upravujúceho poistné 

a sociálne zabezpečenie (8). 

 

 

 

 

1.8.10 Zľavy na dani 
 

 

Zľavy na dani umožňujú znížiť vypočítanú daň poplatníka. Každá fyzická osoba si môže 

uplatniť tieto zľavy na dani podľa čZDP: 

- Základná zľava na poplatníka vo výške 24 840 Kč 

- Zľava na manželku vo výške 24 840 Kč. Je tu však podmienka že jej príjem nesmie byť vyšší 

za zdaňovacie obdobie ako 68 000 Kč, ak je držiteľka preukazu ZŤP tak sa zľava zvyšuje na 

dvojnásobok. 

- Zľava na invaliditu vo výške 2 520 Kč, ak poberá dôchodok pre invaliditu prvého alebo 

druhého stupňa 

- Rozšírená zľava na invaliditu 5 040 Kč, ak poplatník poberá dôchodok pre invaliditu tretieho 

stupňa 

- Zľava pre držiteľa preukazu ZŤP vo výške 16 140 Kč 

- Zľavu na študenta vo výške 4 020, pokiaľ sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie 

a to do 26 rokov alebo 28 rokov v prípade dennej formy doktorandského prezenčného štúdia(8). 

 

 

 

 

1.8.11 Daňové zvýhodnenie 
 

 

Poplatník aplikuje daňové zvýhodnenie na daň zníženú o NČZD a odčítateľné položky ZD. 

Poplatník má nárok na zľavu na vyživované dieťa žijúce s ním vo spoločnej domácnosti na 

území členského štátu EU alebo na území štátu tvoriaceho Európskeho hospodárskeho 

programu. V ročnej výške 15 204 Kč na jedno dieťa, 19 404 Kč na druhé dieťa a 24 204 Kč na 

tretie a ďalšie dieťa (8). 

 

Ak je nárok na daňové zvýhodnenie vyššie ako daňová povinnosť za príslušné zdaňovacie 

obdobie, vznikli rozdiel sa nazýva daňový bonus. Poplatník môže daňový bonus uplatniť, ak je 

jeho výška aspoň 100 Kč a maximálne do výšky 60 300 Kč ročne (2, s.130). 
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1.8.12 Výpočet dane 
 

Výpočet dane v ČR je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 

 

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 

= 

Základ dane po odčítaní straty 

- 

Nezdaniteľné časti ZD + Odpočty na podporu výskumu a vývoja 

= 

Základ dane znížený a zaokrúhlený na celé sto Kč nadol 

X 

Sadzba dane 15 % 

= 

Daň, prípadne daňová strata zaokrúhlená na celé Kč nahor 

- 

Zľavy na dani a daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa / deti 

= 

Daň po uplatnení zliav prípadne daňový bonus 

- 

Zaplatené zálohy, prípadne započítanie zrážkovej dane 

= 

Výsledná daňová povinnosť zostáva doplatiť (+) alebo zaplatené viac (−) 

(vlastné spracovanie podľa zdroju 2, s.44) 

 

 

 

 

1.8.13 Daňové priznanie 
 

Daňové priznanie je povinný podať každý ktorého ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane 

z príjmu fyzických osôb presiahli 15 000Kč. Daňové priznanie je poplatník podať aj v prípade 

keď vykáže stratu (8). 

 

Poplatník ktorý má príjmy zo závislej činnosti podľa §6 iba od jedného alebo postupne od 

viacerých platcov dane, nie je povinný podať daňové priznanie. Musí ale splniť podmienku, že 

u všetkých platcov podpísal prehlásenie o dani z príjmov (8). 
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1.9  Daň z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike 

 

Daň z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

1.9.1 Daňový subjekt 

 

Osoba ktorá platí a odvádza dane sa nazýva daňový subjekt. Daňovým subjektom sa rozumie 

daňovník, platiteľ a daňový dlžník (12).  

 

Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa zdaňujú príjmy aj majetok. Daňovník sa 

podľa zákona delí na daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovníka 

s obmedzenou daňovou povinnosťou. 

 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je  fyzická osoba, ktorá má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom 

kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach (13). 

 

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá nemá na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle 

zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky 

prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej 

činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky (13). 
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1.9.2 Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok (13). 

 

 

 

 

1.9.3 Predmet dane 

 

Predmetom dane z príjmov FO sú: 

a) Príjmy zo závislej činnosti §5. 

b) Príjmy z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia. 

diela a umeleckého výkonu § 6. 

c) Príjmy z kapitálového majetku §7. 

d) Ostatné príjmy §8 (13). 

 

 

 

1.9.3.1 Príjmy zo závislej činnosti 

 

Skupinu príjmov zo závislej činnosti tvorí veľké množstvo príjmov. Okrem príjmov z 

pracovnoprávneho vzťahu sú to napríklad tieto príjmy: 

- príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov 

a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností; 

- platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, 

komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho 

parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej 

republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 

ustanovené osobitnými predpismi; 

- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch 

iných právnických osôb alebo spoločenstiev; 

- odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody; 

-  príjmy z prostriedkov sociálneho fondu; 
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- príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti 

alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva 

alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu (13). 

Za príjem zo závislej činnosti sa považuje motorové vozidlo, ktoré poskytol zamestnávateľ 

zamestnancovi na služobné a súkromné účely. A to vo výške 1% v prvom roku užívania zo 

vstupnej ceny a v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového 

vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka (13.). 

 

 

 

 

1.9.3.2 Príjmy z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a z 

použitia diela a umeleckého výkonu 

 

Príjmy z podnikania sú podľa zákona príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných 

predpisov,  príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej 

spoločnosti podľa odsekov (8). 

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príjmy: 

- z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a z vydávania, rozmnožovania a 

rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia 

iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo 

z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva; 

- z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním; 

- znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu; 

- z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou; 

- príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka (14). 

Príjmami z prenájmu sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu 

hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti, ak nejde o príjmy 

z podnikania alebo príjmy zo závislej činnosti (8). 

Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy za udelenie súhlasu na 

použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu (14). 

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je 

platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné 

daňové výdavky, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov 

z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z použitia diela a použitia umeleckého 

výkonu najviac do výšky 20 000 eur (8). 
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1.9.3.3 Príjmy z kapitálového majetku 

 

Poplatník dosahuje príjmy z kapitálového majetku väčšinou investovaním, teda vložením 

kapitálu. A tieto príjmy bývajú zvyčajne zdaňované zrážkovou daňou. 

Príjmy z kapitálového majetku sú napríklad: 

- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov; 

- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na 

vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu; 

- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v 

dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností; 

- výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja; 

- príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia; 

- výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (8). 

Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z 

rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní. V 

prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, 

za ktorú sa cenný papier kúpi späť (8). 

 

 

 

 

1.9.3.4 Ostatné príjmy 

 

Ostatné príjmy sú príjmy, ktoré sa nenachádzajú v § 5-7. Do tejto skupiny patria napríklad tieto 

príjmy: 

- príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, 

lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; 

- príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností; 

- príjmy z predaja hnuteľných vecí; 

- príjmy z prevodu opcií a cenných papierov; 

- príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej 

spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (13). 
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1.9.4 Príjmy oslobodené od dane  

 

V zákone o dani z príjmov je niekoľko príjmov oslobodených od dani, všetky sú vymenované 

v §9. Sú to napríklad tieto príjmy: 

- z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do 

obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; 

- z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej 

vyradenia z obchodného majetku; 

- úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane; 

- výhry v lotériách a iných podobných hrách ; 

- štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami 

a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia (13). 

 

 

 

 

1.9.5 Základ dane 

 

Základ dane predstavuje rozdiel medzi príjmami podliehajúcimi dani a daňovo uznateľnými 

výdavkami. 

Základ dane sa podľa zákona vypočíta ako: 

- súčet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti 

základu dane alebo ich časť, a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8; 

- čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti 

základu dane alebo ich časť (13). 

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.  

 

V praktickej časti práce sa vypočíta daň z príjmu zo závislej činnosti preto je dôležitý 

ČZD §5 sZDP 
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Daňovník fyzická osoby si môže odčítať stratu od čiastkového základu dane zisteného 

z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Možno odpočítať daňovú stratu 

počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc 

zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto 

daňová strata vykázaná (13). 

 

 

 

 

1.9.6 Zdravotné a sociálne poistenie 

 

Odvody platené do Sociálnej poisťovne upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov. A odvody platené do zdravotnej poisťovne upravuje zákon č. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. 

 

Zdravotné poistenie hradené zamestnancom je vo výške 4% a zamestnávateľom vo výške 10% 

z vymeriavacieho základu. Hodnota sociálneho poistenia, ktoré hradí zamestnanec je vo výške 

9,4% a hodnota hradená zamestnávateľom je vo výške 25,2% z vymeriavacieho základu (15). 

 

Osoba samostatne zárobkovo činná odvádza zdravotné poistenie vo výške 14% a sociálne 

poistenie vo výške 33.15% z vymeriavacieho základu (16). 

 

Sociálne poistenie zahŕňa: 

- nemocenské poistenie 

- dôchodkové poistenie v členení na starobné a invalidné 

- úrazové poistenie 

- garančné poistenie 

- poistenie v nezamestnanosti 

- rezervný fond solidarity 
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1.9.7 Nezdaniteľné časti základu dane 

 

Základ dane zistený z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej 

činnosti alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti 

základu dane. 

 

Nezdaniteľné časti dane o ktoré si môže daňovník znížiť základ dane sú: 

- nezdaniteľná časť na daňovníka 

- nezdaniteľná časť na manželku 

- suma príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie 

- preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou 

 

Výška sumy životného minima je 205,07€ (17). 

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka sa odvodzuje od základu dane. Ak daňovník v 

príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-

násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, čo 

predstavuje suma 20 507 €. Nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je 19,2-

násobok sumy platného životného minima, čo predstavuje suma 3 937,35€ (18).  

Ak základ dane je vyšší ako 20 507€, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je 

suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (9 064,094 a jednej 

štvrtiny základu dane. Ak je táto suma nižšia ako nula nezdaniteľná časť sa rovná nule (18). 

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že 

manželka (manžel) žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: 

- starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; za vyživované 

dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 

Z. z.; 

- v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona 

č.447/2008 Z. z.; 

- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie; 

- považuje za občana so zdravotným postihnutím; 

- považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím (19). 
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Daňovník si môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, za každý 

kalendárny mesiac na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto 

nezdaniteľnej časti základu dane. 

 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa odvíja od základu dane daňovníka. Ak 

daňovník dosiahne v zdaňovacom období 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 

256,38 €, nezdaniteľná časť základu dane je 3 937,35 €, ak manželka (manžel) nemala žiadny 

vlastný príjem. Ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 €, je 

nezdaniteľná časť rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela). Ak 

manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 €, je nezdaniteľná časť nula 

(19). 

 

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období 2019 vyšší ako 36 256,38 eura, 

nezdaniteľná časť základu dane je: 

- Rozdiel medzi sumou 13 001,438 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka 

(manžel) nemala žiadny vlastný príjem. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť 

základu dane sa rovná nule; 

- Rozdiel medzi sumou 13 001,438€ a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný 

príjem manželky (manžela). Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane 

sa rovná nule (19). 

 

 

 

 

1.9.8 Sadzba dane 

 

Sadzba dane pre fyzickú osobu je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok 

sumy platného životného minima vrátane. A 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 

176,8-násobok platného životného minima (13). 
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1.9.9 Daňový bonus 

 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 

6-násobku minimálnej mzdy, alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň 

vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane, si môže uplatniť daňový bonus 

na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Pričom prechodný pobyt dieťaťa 

mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, 

o ktorú sa znižuje daň, je 22,17 eur mesačne. Alebo dvojnásobok sumy mesačne, ak vyživované 

dieťa nedovŕšilo šesť rokov, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované 

dieťa dovŕši šesť rokov (13). 

 

1.9.10 Výpočet dane 

 

Výpočet dane je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 

 

ČZD § 5 sZDP 

+ 

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

- 

Nezdaniteľné časti ZD 

+ 

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

= 

Základ dane 

X 

Sadzba dane 19 % 

= 

Daň 

- 

Daňový bonus na vyživované dieťa / deti 

= 

Daň po uplatnení daňového bonusu 

- 

Zaplatené preddavky 

= 

Výsledná daňová povinnosť zostáva doplatiť (+) / zaplatené naviac (-) 

(vlastné spracovanie podľa zdroju 20) 
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1.9.11 Daňové priznanie 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie 

dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy 92,8 násobku životného minima, alebo 

v prípade kedy dosahuje stratu (13).  



39 
 

2 Analýza súčasného stavu 

 

Nasledujúca kapitola sa zameriava na výpočet ročnej daňovej povinnosti poplatníkov z Českej 

republike a zo Slovenska zo závislej činnosti. Pomocou vzorca na daňové zaťaženie sa 

uskutočňuje komparácia. Pre dosiahnutie preukázateľnej komparácie, sú príklady zostavené na 

podobných zadaniach. Využívajú sa všetky prostriedky na dosiahnutie daňovej optimalizácie 

a dosiahnutie čo najnižšieho základu dane. 

Čiastky sú prevedené na platobnú podľa toho o akého štátneho príslušníka ide. Prevod sa 

realizuje kurzom ČNB z 31.12.2019 1€ = 25,410 Kč. 

 

 

 

 

2.1 Výpočet daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti 

 

Príklady sa zameriavajú na výpočet daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti u troch 

českých poplatníkov a u troch slovenských daňovníkov. Český poplatníci a slovenský 

daňovníci majú rovnaké príjmy prepočítane kurzom. 

Porovnanie daňového zaťaženia je vykonávané na základe výsledných výpočtov, podľa vzorca:  

Daňové zaťaženie = ((SP a ZP zamestnanec + výsledná daňová povinnosť) / Hrubý príjem 

zamestnanca)×100 (%) 

 

 

 

 

2.1.1 Český poplatníci 

 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zobrazenie výpočtu daňovej povinnosti troch poplatníkov 

za rok 2019. 

Prvý poplatník má hrubý ročný príjem na úrovni minimálnej mzdy, ktorá mala v roku 2019 

výšku 160 200Kč.   

Druhý poplatník má hrubý ročný príjem na úrovni priemernej mzdy, ktorá mala v roku 2019 

výšku 409 260Kč. 
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A tretí poplatník mal hrubý ročný príjem 1 600 000Kč. To je nad tzv. nadpriemerným príjmom, 

ktorý mal v roku 2019 výšku 1 569 552Kč. Na tento príjem sa už vzťahuje solidárne zvýšenie 

dane o 7%. 

Každý s poplatníkov podpísal prehlásenie o dani u zamestnávateľa. Manželka každého 

poplatníka dosahuje príjem vyšší ako 68 000Kč. 

(Prvý a druhý poplatník majú dve maloleté deti a tretí poplatník ma tri maloleté deti, s ktorými 

žijú v jednej domácnosti. U druhého a tretieho poplatníka manželka dosahuje ročné príjmy 

nižšie ako 68 000Kč.) 

 

Tabuľka č.1 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka ČR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v Kč 

Hrubá mzda poplatníka 160 200 409 260 1 600 000 

SP zamestnanec 6,5% 10 413 26 602 102 021 

ZP zamestnanec 4,5% 7 209 18 417 72 000 

SP zamestnávateľ 24,8% 39 730 101 497 389 249 

Zp zamestnávateľ 9% 14 418 36 834 144 000 

Základ dane SHM 214 348 547 591 2 133 249 

Základ dane po zaokrúhlení 214 300 547 500 2 133 200 

Daň 15% 32 145 82 125 319 980 

Solidárne zvýšenie dane 7% - - 2 131,36 

Daň celkom 32 145 82 125 322 112 

Zľavy na dani 

- na poplatníka (24 840Kč) 

- na manželku (24 840Kč) 

24 840 24 840 24 840 

Daň po zľave 7 305 57 285 297 272 

Daňové zvýhodnenie na deti - - - 

Výsledná daňová povinnosť 7 305 57 285 297 272 

Daňové zaťaženie poplatníka 15,56% 25% 29,46% 
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Postup výpočtu: 

Z hrubého ročného príjmu sa vypočíta sociálne a zdravotné poistenie. Ak vypočítané poistné 

nie je celé číslo, tak sa zaokrúhľuje na celé Kč nahor. U tretieho poplatníka sa sociálne poistenie 

za zamestnávateľa i zamestnanca môže vypočítať len z vymeriavacieho základu (1 569 552Kč). 

Základom dane ja tzv. super hrubá mzda, čo je hrubá mzda plus poistenie hradené 

zamestnávateľom, ktorá sa zaokrúhľuje na celé sto koruny nadol.  

Zo zaokrúhleného základu dane sa vypočíta daň vo výške 15%. V prípade že poplatník dosahuje 

hrubý príjem prevyšujúci výšku 1 569 552Kč, vzťahuje sa na neho solidárne zvýšenie dane vo 

výške 7%.  

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

a tento rozdiel sa vynásobí sadzbou solidárnej dane. Solidárna daň sa následne sčíta so 

základnou daňou.  

Od celkovej dane sa odčítava zľava na dani. Keďže poplatníci podpísali prehlásenie o dani 

z príjmov, môžu si uplatniť zľavu na poplatníka (24 840Kč). A nemôžu si uplatniť zľavu na 

manželku, keďže manželka každého poplatníka dosahuje príjmy vyššie ako 68 000Kč. Rozdiel 

predstavuje výslednú daňovú povinnosť. 
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V nasledujúcej tabuľke je vypočítaná výsledná daňová povinnosť v ktorej si poplatníci 

uplatňujú zľavu na manželku, čiže jej príjmy sú nižšie ako 68 000Kč. Výška zľavy na manželku 

je totožná ako výška zľavy na poplatníka. 

Ak suma týchto zliav prevyšuje daň, tak výsledná daňová povinnosť sa rovná nule. 

 

 

Tabuľka č.2 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka a manželku ČR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v Kč 

Hrubá mzda poplatníka 160 200 409 260 1 600 000 

Základ dane po zaokrúhlení 214 300 547 500 2 133 200 

Daň celkom 32 145 82 125 322 112 

Zľavy na dani 49 680 49 680 49 680 

Daň po zľave 0 32 445 272 432 

Daňové zvýhodnenie na deti - - - 

Výsledná daňová povinnosť 0 32 445 272 432 

Daňové zaťaženie poplatníka 11% 18,93% 27,90% 

 

 

 

 

V nasledujúcich tabuľkách je vypočítaná výsledná daňová povinnosť, kde si poplatníci 

uplatňujú daňové zvýhodnenie na jedno, dve a tri deti.  

Ak je výsledná daňová povinnosť záporná, tak je to daňový bonus. Poplatník dostane tieto 

peniaze naspäť od štátu, ak si ich bude nárokovať. 
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Tabuľka č.3 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na jedno dieťa ČR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v Kč 

Hrubá mzda poplatníka 160 200 409 260 1 600 000 

Základ dane po zaokrúhlení 214 300 547 500 2 133 200 

Daň celkom 32 145 82 125 322 112 

Zľavy na dani 49 680 49 680 49 680 

Daň po zľave 0 32 445 272 432 

Daňové zvýhodnenie na deti 15 204 15 204 15 204 

Výsledná daňová povinnosť - 15 204 17 241 257 228 

Daňové zaťaženie poplatníka 1,51% 15,21% 26,95% 

 

 

Tabuľka č.4 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na dve deti ČR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v Kč 

Hrubá mzda poplatníka 160 200 409 260 1 600 000 

Základ dane po zaokrúhlení 214 300 547 500 2 133 200 

Daň celkom 32 145 82 125 322 112 

Zľavy na dani 49 680 49 680 49 680 

Daň po zľave 0 32 445 272 432 

Daňové zvýhodnenie na deti 34 608 34 608 34 608 

Výsledná daňová povinnosť - 34 608 - 2 163 237 824 

Daňové zaťaženie poplatníka - 10,60% 10,47% 25,74% 
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Tabuľka č.5 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na tri deti ČR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v Kč 

Hrubá mzda poplatníka 160 200 409 260 1 600 000 

Základ dane po zaokrúhlení 214 300 547 500 2 133 200 

Daň celkom 32 145 82 125 322 112 

Zľavy na dani 49 680 49 680 49 680 

Daň po zľave 0 32 445 272 432 

Daňové zvýhodnenie na deti 58 812 58 812 58 812 

Výsledná daňová povinnosť - 58 812 - 26 367 213 620 

Daňové zaťaženie poplatníka - 25,71% 4,56% 24,23% 
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2.1.2 Slovenský poplatníci 

 

V tabuľke nižšie je vypočítaná daňová povinnosť pre slovenských poplatníkov. 

Zadanie je rovnaké ako pre českých poplatníkov. 

Čiastky príjmov sú rovnaké ako u českých poplatníkov, iba sú prevedené na eurá.  

Výnimkou je poplatník s príjmom na úrovni minimálnej mzdy, ten má príjem na úrovni 

skutočnej minimálnej mzdy, ktorá v roku 2019 mala výšku 520€ mesačne.  

Životné minimum je na výške 205,07€. 

 

Tabuľka č.6 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka SR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v € 

Hrubá mzda poplatníka 6 240 16 106,26 62 967,34 

SP zamestnanec 9,4% 586,56 1 513,99 5 918,93 

ZP zamestnanec 4% 163,20 644,25 2 518,69 

SP zamestnávateľ 25,2% 1 572,48 4 058,78 15 867,77 

Zp zamestnávateľ 10% 408 1 610,63 6 296,73 

Základ dane  5 490,24 13 948,02 54 529,72 

Nezdaniteľné časti základu 

dane 

3 937,35 ,3 937,35 0 

Znížený ZD 1 552,89 10 010,67 54 529,72 

Daň 19% 295,05 1 902,03 6 888,71 

Daň 25% - - 4 568,34 

Daň celkom 295,05 1 902,03 11 457,05 

Daňový bonus na vyživované 

dieťa 

- - - 

Výsledná daňová povinnosť 295,05 1 902,03 11 457,05 

Daňové zaťaženie poplatníka 16,74% 25,21% 31,60% 
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Postup výpočtu: 

Z hrubého ročného príjmu sa vypočíta sociálne aj zdravotné poistenie za zamestnanca 

i zamestnávateľa. 

Od hrubého príjmu sa odčíta sociálne a zdravotné poistenie za zamestnanca, čím sa vytvorí 

základ dane. 

Poplatníci, ktorí majú ročný príjem vyšší ako 4 560 € a zároveň nižší ako 6 840 €, umožňuje 

zákon o zdravotnom poistení uplatniť odpočítateľnú položku, ktorou si znížia vymeriavací 

základ pre výpočet zdravotného poistenia. 

Odpočítateľnú položku si môže uplatniť poplatník v prvom stĺpci tabuľky. Jej výpočet je rozdiel 

medzi čiastkami 4 560 € a rozdielom hrubého príjmu s touto čiastkou vynásobený dvomi 4 560 

− 2 × (6 240 − 4 560) = 2 160 €. Suma odpočítateľnej položky sa odčíta od hrubého príjmu 

poplatníka, tým sa získa vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia za zamestnanca 

aj zamestnávateľa. 

Potom sa od základu dane odčíta nezdaniteľná časť základu dane na poplatníka (3 937,35€). 

Tretí poplatník má základ dane vyšší ako 100-nasobok životného minima, jeho nezdaniteľná 

časť na poplatníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násoboku životného minima (9 064,09 €) a 25 

% zo ZD 9 064,09 − (13 632,43) = − 4 568,34 €, ak je tento rozdiel záporný nemôže si uplatniť 

nezdaniteľnú časť ZD na poplatníka. Nezdaniteľná časť na manželku sa neodpočíta, pretože 

nesplňujú žiadnu z podmienok. 

Po odčítaní nezdaniteľných častí sa zo zníženého základu dane vypočíta 19% daň. U tretieho 

poplatníka sa 19% daň vypočíta zo 176,8 násobku životného minima (36 256,38€). 

Ak má poplatník vyšší príjem ako 176,8 násobok životného minima, čo je suma 36 256,38€, 

tak musí odviesť solidárnu daň 25% zo sumy ktorá presiahne 36 256,38 (54 529,72 − 36 

256,38) × 0,25 = 4 568,34 €. 

Potom sa od celkovej dane odčíta daňový bonus na dieťa, daný poplatníci deti nemajú takže ich 

daňový bonus je nula. 
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V tabuľke nižšie je výpočet výslednej daňovej povinnosti, v ktorej si poplatník okrem 

nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka uplatňuje aj nezdaniteľnú časť základu dane na 

manželku a to vo výške 3 937,35€. 

Ak mal poplatník príjem vyšší ako 36 256,38€.  Nezdaniteľná časť ZD na manželku sa vypočíta 

ako rozdiel 13 001,438 € a jednej štvrtiny základu dane 13 001,438 − (54 529,72 ≐ 4) = - 

630,99€. Rozdiel je záporný takže výška nezdaniteľnej časti je nula. 

 

 

 

Tabuľka č.7 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka a manželku SR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v € 

Hrubá mzda poplatníka 6 240 16 106,26 62 967,34 

Základ dane 5 490,24 13 948,02 54 529,72 

Nezdaniteľné časti základu 

dane 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

0 

0 

Znížený ZD 0 6 073,32 54 529,72 

Daň celkom 0 1 153,93 11 457,05 

Daňový bonus na dieťa - - - 

Výsledná daňová povinnosť 0 1 153,93 11 457,05 

Daňové zaťaženie poplatníka 11,73% 20,69% 31,60% 
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V nasledujúcich tabuľkách je vypočítaná výsledná daňová povinnosť, kde si poplatníci 

uplatňujú daňový bonus na jedno, dve a tri deti.  

Ak je výsledná daňová povinnosť záporná, poplatník si môže od štátu nárokovať vrátenie týchto 

peňazí. 

 

 

Tabuľka č.8 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na jedno dieťa SR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v € 

Hrubá mzda poplatníka 6 240 16 106,26 62 967,34 

Základ dane 5 490,24 13 948,02 54 529,72 

Nezdaniteľné časti základu 

dane 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

0 

0 

Znížený ZD 0 6 073,32 54 529,72 

Daň celkom 0 1 153,93 11 457,05 

Daňový bonus na dieťa 266,04 266,04 266,04 

Výsledná daňová povinnosť - 266,04 887,89 11 191,01 

Daňové zaťaženie poplatníka 7,46% 18,91% 31,17% 
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Tabuľka č.9 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na dve deti SR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v € 

Hrubá mzda poplatníka 6 240 16 106,26 62 967,34 

Základ dane 5 490,24 13 948,02 54 529,72 

Nezdaniteľné časti základu 

dane 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

0 

0 

Znížený ZD 0 6 073,32 54 529,72 

Daň celkom 0 1 153,93 11 457,05 

Daňový bonus na dieťa 532,08 532,08 532,08 

Výsledná daňová povinnosť - 532,08 621,85 10 924,97 

Daňové zaťaženie poplatníka 3,20% 17,26% 30,75% 

 

Tabuľka č.10 : Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení zľavy na poplatníka, manželku a daňové 

zvýhodnenie na tri deti SR 

 Výpočet ročnej daňovej povinnosti v € 

Hrubá mzda poplatníka 6 240 16 106,26 62 967,34 

Základ dane 5 490,24 13 948,02 54 529,72 

Nezdaniteľné časti základu 

dane 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

3 937,35 

0 

0 

Znížený ZD 0 6 073,32 54 529,72 

Daň celkom 0 1 153,93 11 457,05 

Daňový bonus na dieťa 798,12 798,12 798,12 

Výsledná daňová povinnosť - 798,12 355,81 10 658,93 

Daňové zaťaženie poplatníka - 1,06% 15,61% 30,33% 
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3 Porovnanie a vyhodnotenie 

 

3.1 Porovnanie príkladu 

 

Tabuľky nižšie znázorňujú porovnanie daňového zaťaženia poplatníkov z ČR a zo SR. Na ich 

základe môžeme vyvodiť úsudok, že poplatníci zo SR  majú vyššie daňové zaťaženie ako 

poplatníci z ČR.  

 

Pri zľave na poplatníka je daňové zaťaženie rovnaké, v prípade minimálnej a priemernej mzdy, 

a to najmä preto lebo poplatníci zo SR majú v prepočte vyššiu čiastku zľavy na poplatníka (SR 

3 937,35x25,410=100 048,06Kč > 24 840Kč). V prípade nadpriemernej mzdy si poplatník zo 

SR nemôže uplatniť NČZD na poplatníka, zatiaľ čo poplatník z ČR môže, preto má poplatník 

z ČR nižšie daňové zaťaženie. 

 

Pri uplatnení zliav na poplatníka aj manželku je daňové zaťaženie nižšie v ČR, vo všetkých 

prípadoch. Aj napriek skutočnosti že na Slovensku majú poplatníci vyššiu čiastku zľavy po 

prepočte na Kč. Ale Český poplatník si môže uplatniť zľavu na manželku aj pri nadpriemernej 

mzde. 

 

V prípadoch uplatnenia daňových zvýhodnení na deti alebo na Slovensku daňového bonusu, 

majú poplatníci z ČR nižšie daňové zaťaženie vo všetkých prípadoch. Dôvodom je že výška 

daňového zvýhodnenia v ČR je viac ako dvojnásobne vyššia ako výška daňového bonusu v SR 

(266,04x25,410=6 760.08Kč<15 204Kč). A výška daňového zvýhodnenia na deti sa v ČR 

zvyšuje s počtom detí, zatiaľ čo v SR je výška daňového bonusu vždy rovnaká. 
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3.2 Porovnanie konštrukčných prvkov 

 

 

3.2.1 Subjekt dane 

 

V ČR aj na Slovensku je subjekt rovnaký a to FO rezident aj nerezident. 

 

 

 

3.2.2 Predmet dane 

 

Predmet dane z príjmov FO v ČR a na Slovensku sú príjmy FO, a tie sú podľa zákonov 

roztriedené do zhruba rovnakých kategórii. 

 

 

 

3.2.3 Základ dane 

 

Základom dane v ČR je super hrubá mzda čo je hrubá mzda navýšená o poistné zaokrúhlená na 

sto koruny nadol. A na Slovensku je základom dane hrubá mzda znížená o poistné platené 

zamestnancom a znížená o nezdaniteľné časti ZD. Takže v ČR sa hrubá mzda navyšuje a na 

Slovensku sa hrubá mzda znižuje pri určovaní ZD. 

 

 

 

Zamestnanec SR 

Zamestnávateľ ČR 

Česká republika Slovenská republika 

SP 24,8% 9,4% 

ZP 9% 4% 

∑ 33,8% 13,4% 
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3.2.4 Sadzba dane 

 

Sadzba dane v ČR je 15% a solidárne navýšenie dane je 7%. 

Sadzba dane na Slovensku je 19% a solidárna daň je 25%. 

Takže na Slovensku je vyššia daň o 4%. Čo spôsobuje impulz viac poberať príjmy z ČR. 

 

 

 

3.2.5 Výpočet dane 

 

Výpočty daňovej povinnosti v ČR je odlišný ako na Slovensku. Už len kvôli faktu že sa v ČR 

a na Slovensku rôzne vypočítava základ dane. 

 

 

 

3.2.6 Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacie obdobie je v ČR a na Slovensku rovnaké jeden kalendárny rok. 

 

 

 

3.2.7 Splatnosť dane 

 

V ČR aj na Slovensku je splatnosť dane v lehote na podanie daňového priznania. 

 

 

 

3.2.8 Rozpočtové určenie dane 

 

Výnos z dane z príjmov fyzických osôb v ČR a na Slovensku sa pomerne delí medzi štátny 

rozpočet, rozpočty krajov a rozpočty obcí.  
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3.3 Vlastné návrhy na daňovú optimalizáciu v ČR 

 

3.3.1 Zmeny v zákonoch a v administratíve 

 

Ak by vznikalo menej zmien v zákonoch mohol by sa tým zlepšiť daňový systém. V zmenách 

zákonov sa poplatníci zložito orientujú, napríklad podávanie daňových priznaní spôsobuje 

nárast administratívnej a organizačnej náročnosti výberu daní. Tým sa zvyšujú náklady na 

výber a správu daní. 

Riešenie by bolo napríklad urobiť jednu väčšiu daňovú reformu aby sa dlhší čas nemuseli 

upravovať zákony a poplatníci mali prehľad. A zvýšenie efektívnosti výberu daní napríklad 

zlepšenie podávania daňových priznaní elektronickou formou. 

 

 

 

3.3.2 Zníženie odvodov zamestnávateľa 

 

Zníženie odvodov do SP a ZP za zamestnávateľa, by malo vplyv na zamestnanca tak že by sa 

znížila super hrubá mzda a teda základ dane a tým pádom by sa znížila daň poplatníkov. A na 

strane zamestnávateľa by sa znížili jeho náklady čo by malo pozitívny vplyv na trh práce. 

 

 

 

3.3.3 Zvýšení zľavy na poplatníka 

 

Na základe príkladu vieme že pri priemernej mzde si poplatníci ČR a SR môžu uplatniť zľavu 

na poplatník alebo v prípade SR NČZD na poplatníka. Rozdiel v daňovom zaťažení 

poplatníkov bez rodiny pri priemernej mzde bol veľmi malý, aj napriek tomu že na Slovensku 

je o 4% vyššia daň, preto lebo na Slovensku je niekoľko násobne väčšia zľava na poplatníka (3 

937,35x25,410=100 048,06Kč zľava ročne na poplatníka SR > 24 840kč ročne ČR). Je pravda 

že na Slovensku sa NČZD na poplatníka znižuje s vyšším príjmom, no zľava na poplatníka 

v ČR je rovnaká už od roku 2012. Preto by som ju navrhol zvýšiť, a to by viedlo k zvýšeniu 

ponuky práce. 
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Záver 

 

Napriek tomu že Česká republika a Slovensko v minulosti tvorili spoločný štát, tak v súčasnosti 

majú úplne rozdielne metódy výpočtu daňovej povinnosti FO zo závislej činnosti. 

Jeden z hlavných cieľov bolo porovnanie dane z príjmov FO v Českej republike a na 

Slovensku. 

Práca poukazovala na rozdiely v dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, odvodoch 

na sociálne a zdravotné poistenie a na rozdiely vo výpočte daňovej povinnosti. 

Prvá časť práce sa zameriavala na teóriu, stručne popisovala čo je daň a jej funkcie, konštrukčne 

prvky dane, daňové sústavy jednotlivých štátov a podrobne popisovala všetky druhy príjmov. 

Znázornila príjmy oslobodené od dane, príjmy ktoré sa do základu dane nezahrňujú, jednotlivé 

daňové odpočty, ktoré si môžu poplatníci pre zníženie svojej výslednej daňovej povinnosti 

uplatniť. 

Následne pokračovala druhá časť práce, tá bola zameraná na aplikáciu teoretických znalostí do 

modelových príkladov. Modelovými príkladmi boli výpočty výslednej daňovej povinnosti 

poplatníkov z príjmov zo závislej činnosti, nasledovalo porovnanie a vyhodnotenie výsledkov 

českého a slovenského poplatníka a stručné porovnanie konštrukčných prvkov dane. 

Po porovnaní výsledkov je možné vyvodiť záver, že Česká republika preukazuje nižšiu mieru 

daňového zaťaženia ako Slovensku 

Na záver som navrhol možné riešenia daňovej optimalizácie v Českej republike. 

Obe z krajín ponúkajú svojim poplatníkom rôzne úľavy a odpočty, ktorými si môžu znížiť 

základ dane alebo výšku daňovej povinnosti. 

Podnetmi pre ktoré je daňové zaťaženie v Česku nižšie sú nižšie daňové sadzby, a hlavne 

vysoký rozdiel v čiastkach, ktoré získavajú poplatníci za deti, ktoré vyživujú vo vlastnej 

domácnosti. A aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie sú v Českej republike nižšie ako na 

Slovensku. 

Ak by sa poplatník nachádzal v situácii kedy by sa musel rozhodnúť či začať svoju kariéru 

zamestnanca v Českej republike alebo na Slovensku, podľa analýzy je s určitosťou 

vyhovujúcejšia Česká republika. 
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