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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů osob samostatně výdělečně 

činných a zdaňování ostatních příjmů v České a Slovenské republice. Úkolem je 

porovnat systém zdaňování zmíněných příjmů ve vybraných krajinách. Práce obsahuje 

popis legislativních úprav této daně a navrhuje způsoby daňové optimalizace na 

modelových situacích. V závěrečné části práce jsou zhodnocené jednotlivé systémy a 

jejich přínosy do krajin. 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with taxation of incomes from self-employed activities and 

taxation of other incomes in Czech and Slovak Republic. A task is to compare system of 

taxation these incomes in selected countries. The thesis contains description of 

legislative changes this tax and design a way of tax optimization on model situations. At 

the end of thesis are recovered individual systems and their asset to countries. 
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ÚVOD 

 

 Vo svojej bakalárskej práci sa zameriavam na porovnávanie zdaňovania 

zvolenej kategórie príjmov vo vybraných krajinách, ktorými sú Česká (ČR) a Slovenská 

republika (SR). Zvolila som si príjmy samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) 

a ostatné príjmy. Konkrétne krajiny som si vybrala z jednoduchého dôvodu – štúdium 

v ČR a pôvod zo SR. Ide o susediace štáty, ktoré majú podobné ekonomické či politické 

zmýšľanie a kultúru, a tiež podobnú daňovú sústavu. 

 Predmetom mojej práce je komparácia daňovej sústavy v ČR a SR. V daňovej 

sústave sa budem venovať konkrétne priamym daniam, pričom sa bližšie zameriavam 

na porovnanie daní z príjmu SZČO a ostatných príjmov.  

 Súčasný stav poznania problematiky, ktorá je predmetom mojej práce, je podľa 

môjho názoru často diskutovaný. Jedným z hlavných dôvodov opakovaných diskusií 

o problematike priamych daní je to, že sú dôležitým príjmom do štátneho rozpočtu.   

 Práca sa skladá z niekoľkých kapitol. Úvodná časť obsahuje ciele bakalárskej 

práce a použité metodiky spracovania práce. V nasledujúcej teoretickej časti sú 

definované a popísané základné pojmy daňového sektora, bez ktorých by sa nedalo 

dostať do hĺbky danej problematiky. Je tu i kapitola, ktorá sa venuje harmonizačnému 

procesu v oblasti priamych daní v členských štátoch Európskej únie (EÚ). Tiež je tu 

vymedzené, ktoré príjmy patria či nepatria medzi príjmy SZČO a ostatné príjmy. 

Dočítať sa dá i o prostriedkoch daňovej optimalizácie (minimalizácie). Popísané sú 

daňové sústavy v jednotlivých vybraných krajinách a následne sú porovnané. 

V praktickej časti, pomocou modelových situácií, sú znázornené príjmy a výdaje SZČO, 

ktoré spadajú medzi zdaniteľné, ich výsledná daňová povinnosť, výpočet daňovej 

povinnosti v jednotlivých krajinách. V závere praktickej časti sú uvedené odporúčania 

či vylepšenia zdanenia príjmu fyzických osôb (FO) v ČR a v SR.  
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CIELE PRÁCE 

  

 Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je porovnať zdaňovanie príjmov 

samostatne zárobkovo činných osôb a ostatných príjmov v ČR a SR podľa aktuálneho 

znenia zákona o dani z príjmov českej a slovenskej legislatívy platné k 1.1.2013.  

 Na základe menších čiastkových cieľov možno dosiahnuť hlavný cieľ. Medzi 

vedľajšie ciele spracované v teoretickej časti patria uvedené rozdiele a tiež spoločné 

znaky zdaňovania vybraných príjmov v porovnávaných krajinách, analýza daňových 

sústav Českej a Slovenskej republiky, popis harmonizačného procesu v oblasti 

priamych daní členských štátov EÚ. V praktickej časti sú znázornené modelové situácie 

výpočtu výslednej daňovej povinnosti fyzických osôb, pričom každému daňovému 

subjektu budú nastolené rovnaké podmienky, následné zhodnotenie, ktoré zdaňovanie je 

výhodnejšie a naopak čo by sa dalo vylepšiť, čo majú spoločné a návrh na kroky vedené 

k daňovej optimalizácií pre vybranú kategóriu daňovníkov. 

METODIKA SPRACOVANIA 

 

Tak, ako vyplýva už z názvu mojej bakalárskej práce, budem používať metódu 

komparácie, ktorá mi umožňuje určiť rozdielne a spoločné znaky daňovej sústavy vo 

vybraných krajinách.1 

Ďalšou z použitých metód je analýza. Pomocou nej je rozdelená celková daňová 

sústava krajín na menšie časti, za účelom hlbšieho poznania jej stránok. Pomocou 

syntézy, ktorá je opakom analýzy, sú skúmané a zistené vzájomné väzby a súvislosti 

jednotlivých častí daňovej sústavy v oboch krajinách a sú spojené do jedného celku. Na 

základe týchto jednotlivých častí možno vypočítať daňovú povinnosť.2 

V praktickej časti je využitá metóda konkretizácie a to dedukcia, kde sú 

všeobecné poznatky aplikované na konkrétnych príkladoch – modelových situáciách  

                                                 
1 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručená: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. s. 48. 
2 To isté. s. 48. 
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zdaňovania daňovníkov z ich príjmov zo samostatne zárobkovej činnosti a z ostatných 

príjmov v  Českej a Slovenskej republike na základe uvedenej teórie. V závere mojej 

práce je použitá metóda indukcie – zovšeobecňovanie, kde na základe zistených 

informácií o daňových sústavách vo vybraných susediacich štátoch sú vyvodené 

všeobecný závery ich rozdielností a navrhnuté kroky k daňovej optimalizácií.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručená: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. s. 49. 
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1 Teoretické východiská   

Spôsob zdaňovania priamych daní, konkrétne daní z príjmov FO v Českej 

a v  Slovenskej republike, je veľmi podobný, ale aj napriek tomu, majú svoje špecifické 

vlastnosti, ktorými sa od seba líšia. Rozdielnosť je spôsobená viacerými faktormi ako 

napríklad historický vývoj či kultúra jednotlivých krajín. K zmenách v zdaňovaní 

dochádza hlavne vplyvom ekonomických a spoločenských podmienok.4 

Táto časť práce sa zaoberá základnými daňovými pojmami týkajúcimi sa daňovej 

problematiky. Praktickú časť predchádza uvedenie potrebných teoretických východísk 

pre zdaňovanie príjmov SZČO a ostatných príjmov. Tieto východiská definujú, čo to 

vlastne daň je, aké má funkcie, aké typy daní existujú, aké môže byť zdaňovacie 

obdobie, kto patrí medzi daňové subjekty, ako možno stanoviť základ dane, ako možno 

uplatniť zľavy na dani, spôsob výberu daní atď. 

 

1.1  Definície dane a jej funkcie 

Aby sa dalo o daniach ako takých diskutovať, je potrebné ich definovať. 

V literatúrach je uvádzaná ich definícia vyplývajúca z vlastností daní. Podľa A. 

Vančurovej sa za daň považuje: „ ... povinná, zákonom stanovená platba, ktorá plynie 

do verejného rozpočtu. Je nenávratná, neefektívna a spravidla neúčelová.“ 5 

Túto definíciu možno podrobne rozobrať nasledovne: 

Ø Dôvod výberu daní je hradenie spoločných potrieb spoločnosti. Z tohto dôvodu 

plynú do verejného rozpočtu, z ktorého sa potreby spoločnosti hradia.  

Ø Povinná platba sa tiež považuje za platbu nedobrovoľnú a vynútiteľnú. Pri použití 

verejných statkov sa uprednostnilo spoločné zabezpečenie od individuálnych 

platieb (príkladom môže byť financovanie armády ako celok – subjekty neplatia na 

svojho konkrétneho vojaka). 

Ø Nenávratnosť znamená, že štát sa nezaväzuje vrátiť v stanovenom termíne 

odvedenú čiastku dane vrátane úrokov.  

                                                 
4 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské Unii. s. 61. 
5 VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ. Daňový systém 2012. s. 9. 
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Ø Neefektívnosť v zmysle daní znamená, že občan, ktorý odvedie určitú výšku dane, 

nemá žiadny vzťah k tomu, v akej výške bude spotrebovávať verejné statky alebo 

v akom pomere sa bude podieľať na výdajoch verejného rozpočtu. 

Ø Neúčelnosť dane znamená to, že ten, kto daň zaplatí nevie, čo bude z týchto 

peňažných prostriedkov financované. V prípade napríklad cestnej dane je 

predurčené, že prostriedky budú použité na výstavbu nových ciest či diaľnic. 6 

Medzi základné funkcie daní sa považujú: 

· Fiškálna – schopnosť naplniť verejný rozpočet. 

· Alokačná – efektívne umiestnenie a využitie daní. 

· Redistribučná – ide o prerozdeľovanie  dôchodkov, zmierňovanie rozdielov 

dôchodkov bohatších a chudobnejších jednotlivcov. Preto bohatší platia vyššiu daň, 

aby chudobnejší mali vyššie príjmy pomocou štátnych transferov. 

· Stimulačná – ide o daňové úspory (napríklad štát znižuje podnikateľské riziko tým, 

že umožní daňovníkovi odpočet straty od základu dane v nasledujúcich rokoch) 

alebo naopak stanovenie vyššieho zdaňovania (alkohol, cigarety, ktoré poškodzujú 

ľudské zdravie, preto chce štát zmenšiť ich spotrebu). 

· Stabilizačná – pomáha stimulovať výkyvy ekonomického cyklu (obdobie 

konjunktúry – vytváranie rezervy na horšie obdobie, obdobie stagnácie  - pomocou 

rezervy prichádza k zlepšeniu ekonomiky, zníženie daňového zaťaženia).7 

 

1.2  Legislatívna daňová úprava 

Na to, aby mohol byť určený daňový dopad na jednotlivé daňové subjekty, sú 

rozlišované základné legislatívne daňové náležitosti, ktoré sú všeobecne pomenované 

ako daňové prvky, medzi ktoré patrí: daňový subjekt, daňový objekt, základ dane či 

sadzba dane. Tieto základné daňové prvky musia byť jednoznačne definované 

v každom daňovom zákone, ktorý upravuje niektorú daň.8 

                                                 
6 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. Daně I. s. 18-19. 
7 VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ. Daňový systém 2012. s. 10-13. 
8 To isté. s. 10-13. 
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PLATITEĽ DAŇOVÝ 

REZIDENT 
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NEREZIDENT 
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REZIDENT 

DAŇOVÝ 

NEREZIDENT 

1.2.1  Daňový subjekt  

Pre praktické účely výberu daní sa za daňové subjekty považujú osoby označované 

ako platiteľ dane a daňovník. Subjektom dane je teda právnická (PO) alebo fyzická 

osoba, pričom je potrebné rozlišovať osobu daňovníka a platiteľa. Tieto osoby možno 

definovať podľa zákona č.595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba ZDP SR) a podľa českého zákona č. 586/1992 S.b., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ďalej iba ZDP ČR). 

Osoby, vystupujúce v daňovej problematike, sú znázornené na nasledujúcom 

Obrázku 1.                                                                                             

                               

 

  

 

                            

           

 

Obrázok 1: Rozdelenie daňových subjektov9 

Ø daňovník – daňovníkom dane z príjmu je fyzická alebo právnická osoba, pričom 

daňovníkom dane z príjmu fyzických osôb je fyzická osoba. Daňovníkom je osoba, 

na ktorého daň pripadne - nesie daňové bremeno.10 Ide o osobu, ktorej príjmy, 

majetok alebo úkony sú priamo podrobené dani. Sú dva typy daňovníkov bez 

ohľadu na to, či ide o FO alebo PO, ktorí sa zaraďujú do danej skupiny podľa toho, 

či majú na území daného štátu bydlisko alebo sa tu iba zdržiavajú (u PO podľa 

toho, či majú na území daného štátu sídlo alebo miesto vedenia): 

a) daňový rezident alebo  

                                                 
9 Vlastné spracovanie obrázku podľa ZDP ČR. § 2 a § 17 a ZDP SR. § 2. 
10 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské Unii. s. 10. 
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b) daňový nerezident.11 

Definície týchto druhov daňovníkov sa v legislatíve ZDP SR odlišujú od českého 

znenia. Rozdiely sú vyjadrené v nasledujúcej Tabuľke 1 a obmedzená iba na FO. 

Tabuľka 1: Rozdiely medzi slovenským a českým rezidentom a nerezidentom 12 

                               ŠTÁT      

DAŇOVNÍK 

SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA  

ČESKÁ 

 REPUBLIKA  

REZIDENT 

- s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou; 

- trvalý pobyt na území SR 

alebo sa tu obvykle zdržiava; 

(zdržiava sa tu aspoň 183 dní 

v príslušnom kalendárnom 

roku) 13 

- daňová povinnosť sa 

vzťahuje na príjmy plynúce 

zo zdrojov z ČR a zo 

zahraničia;  

- majú bydlisko (miesto 

stáleho bytu z úmyslom sa tu 

trvalo zdržovať) na území ČR 

alebo sa tu obvykle zdržujú, 

t.j. pobývajú tu aspoň 183 dní 

v príslušnom kalendárnom 

roku súvisle alebo v 

niekoľkých obdobiach 14 

NEREZIDENT 

- s obmedzenou daňovou 

povinnosťou; 

- na území SR sa zdržiava za 

účelom štúdia alebo 

liečenia; 

- denne alebo v dohodnutých 

časových obdobiach 

prekračuje hranice SR za 

účelom výkonu závislej 

činnosti, ktorej zdroj je na 

území SR15 

- daňová povinnosť sa 

vzťahuje iba na príjmy 

plynúce zo zdrojov z ČR; 

- zdržujú sa na území ČR za 

účelom štúdia alebo 

liečenia16 

 

                                                 
11 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. 2011. s. 8. 
12 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR. § 2 a § 17 a ZDP SR. § 2.  
13 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 2 písm. d) bod 1. 
14 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 2 a 4. 
15 To isté. § 2 odst. 2 písm. d) bod 2. 
16 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 3. 
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V uvedenej tabuľke sú pojmy ako „trvalý pobyt“ na území SR a „bydlisko“ na 

území ČR. Pojem „trvalý pobyt“ je definovaný na základe zákona č. 253/1998 Z. z. 

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky, a rozumie sa tým: „ pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na 

území SR a má v tomto čase iba jedno trvalé bydlisko.“17 

Pojem „bydlisko“ na území ČR je definované v samotnom zákone ZDP ČR. Ide 

o „ miesto, kde má daňovník stály byt za okolností, z ktorých možno usudzovať na jeho 

úmysel trvale sa v tomto byte zdržovať.“18 

Ø Platiteľ dane – platiteľom dane z príjmu fyzických osôb je osoba (nemusí byť 

nutne fyzická osoba) zodpovedná za odvedenie dane správcovi dane alebo zálohy 

na daň vybranej od daňovníka alebo sú daňovníkom zrazené. Nenesie daňové 

zaťaženie.19 Za platiteľa sa teda považuje ten, kto má zo zákona povinnosť daň 

zaplatiť (prípadne vybrať, skontrolovať či odviezť). 20 

 

1.2.2  Daňový objekt  

V zákone musí byť stanovený predmet dane. Objekt dane býva v predmete dane 

vymedzený v širšom poňatí. Môže byť vyjadrený vecne (napr. nehnuteľnosť, pozemky) 

či hodnotovo (aké sú úľavy, oslobodenie). Daňový objekt je konkretizovaný 

vymedzením základu dane.21 

 

1.2.3  Základ dane 

Ide o daňovú kategóriu (základňu), pomocou ktorej sa sadzbou dane vypočíta 

daňová povinnosť. Výpočet základu dane (ZD) u fyzických osôb sa odlišuje od 

kvantifikácie ZD právnických osôb.22 

                                                 
17 Zákon č. 253/1998 Z. z., o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky. § 3. 
18 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 2. 
19 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. 2011. s. 8, 9. 
20 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské Unii. 2010. s. 10. 
21 DVOŘÁKOVÁ,L. a spol. Daně I. s. 24. 
22 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 33. 
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Základ dane FO sa zisťuje zo stanovených čiastkových základov dane podľa 

jednotlivých druhov príjmov. Od súhrnu čiastkových ZD sa odčítajú nezdaniteľné časti 

a odčítateľné položky prípadne o daňové straty minulých rokov.23 

Podľa § 5 ZDP ČR sa za základ dane myslí čiastka, o ktorú príjmy plynúce 

daňovníkovi v zdaňovacom období (kalendárny rok), presahujú výdaje preukázateľne 

vynaložené na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie, ak nie je u jednotlivých druhov 

príjmov stanovené inak.24  

 

1.2.4  Sadzba dane 

Sadzba dane má priamy vplyv na výpočet výšky dane. Určuje, aká veľká bude 

daňová povinnosť daňového subjektu. Sadzba dane je určená podľa zákona.25 

Konkrétne u dani z príjmov fyzických osôb podľa § 16 ZDP ČR je výška sadzby dane 

15 % z upraveného základu dane 26 a podľa § 15 ZDP SR  je sadzba dane rovná 19 % 

zo ZD (ak ZD nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane) 

alebo 25 % zo základu dane (ak ZD presiahne 176,8-násobok platného životného 

minima).27 

Sadzba dane je nutnou podmienkou k definícii dane v legislatívnej úprave, inak by 

nebola zákonom definovaná daňová povinnosť. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého 

sa z daňového základu vypočíta výška daňovej povinnosti.28 

Sadzbu možno členiť do niekoľkých skupín na základe spôsobu stanovenia daňovej 

sadzby, záväznosti a na základe neutrálneho daňového pôsobenia. Sadzba dane 

z príjmov fyzických osôb je určená z hľadiska rozdelenia podľa spôsobu stanovenia 

daňovej sadzby. Vznikli tak 3 základné druhy sadzby: okrem percentuálnej sadzby ide 

o sadzbu stanovenú absolútnou čiastkou a sadzbu stanovenú rozdielom.      

                                                 
23 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 33. 
24 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2012. § 5 odst. 1. 
25 ZUBAĽOVÁ, A. a kolektív. Daňové teórie a ich využitie v praxi. s. 27. 
26 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 16. 
27 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 15. 
28 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 25. 
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Percentuálna sadzba dane sa ďalej rozdeľuje na ďalšie podkategórie uvedené na 

Obrázku 2.29                                                        

 

Obrázok 2: Členenie percentuálnej sadzby dane 30 

Pri dani z príjmu fyzických osôb je použitá lineárna sadzba dane, kde je základ 

dane zdaňovaný konštantným spôsobom – rovnakou sadzbou, pretože daňový výnos 

rastie lineárne so základom dane.31 

Na rozdiel od lineárnej sadzby, progresívna sadzba dane sa vyznačuje tým, že sa 

pomocou nej zdaňujú vyššie daňové  pásma vyššou sadzbou. Rastie tu daňový výnos 

rýchlejšie ako základ dane. Najjednoduchšou progresívnou sadzbou je stupňovitá 

sadzba dane – sadzba sa zvyšuje pri prechode do druhého daňového pásma skokom  

pre celý základ dane. Dochádza tak k daňovej tvrdosti (rast zdanenia prevyšuje rast 

dôchodku), ktorú čiastočne odstraňuje kĺzavá sadzba – počíta sa z dvoch sadzieb. Prvá 

sadzba je sadzbou predchádzajúceho daňového pásma, ktoré zahŕňa príjmy z dolnej 

hranice pásma a druhá sadzba sa použije pri zdanení príjmov nasledujúceho pásma. Pri 

poslednej progresívnej sadzbe mierne kĺzavej sa odstraňuje tvrdosť kĺzavej sadzby, 

kedy sa základ dane rozdelí do toľkých daňových pásiem, do koľkých zasahuje.32  

Prakticky nepoužiteľná je degresívna sadzba, pretože by nedodržiavala princíp 

spravodlivosti. Základ dane je vyšší ako daňový výnos.33 

 

 

                                                 
29 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 26. 
30 To isté. s. 26-29. 
31 To isté. s. 26. 
32 To isté. s. 26-28. 
33 To isté. s. 28. 

percentuálna 

lineárna 

progresívna 

stupňovitá 

kĺzavá 

mierne 
kĺzavá degresívna 
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2 Legislatívny rámec a daňové reformy 

Nasledujúca kapitola je zameraná na určenie legislatívy, podľa ktorej sa 

v jednotlivých krajinách riadia dane z príjmu a tiež, akými vývojovými zmenami prešli 

tieto legislatívy a celá oblasť zdaňovania. V závere tejto kapitoly je bližšie popísaný 

proces harmonizácie, ako spôsob zbližovania daňových sústav štátov  prostredníctvom 

spoločných pravidiel.  

 

2.1  Legislatívny rámec a daňové reformy v ČR  

Právny predpis regulujúci dane z príjmu fyzických osôb v Českej republike je ZDP 

ČR. Zákon sa zaoberá zdaňovaním fyzických a právnických osôb. Nadobudol účinnosť 

k 1.1. 1993 vzhľadom k daňovej reforme, ktorá sa predtým uskutočnila. Zmena nastala 

v tom, že úprava zdanenia príjmov fyzických a právnických osôb sa nachádza v jednom 

zákone. Tento zákon obsahuje 6 častí, ktoré sú tvorené 42 paragrafmi a zákon je 

doplnený 3 prílohami.34 

Aj keď od roku 1993 prišlo k mnohým zmenám daňovej legislatívy, za daňové 

reformy možno považovať nasledujúce vývojové etapy:  

1991-1993: Zavedenie štandardného daňového systému trhovej ekonomiky  

Zásadnými krokmi boli nasledovné udalosti: 

· zavedenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane, 

· posunom k daňovému prostrediu v európskych krajinách bolo oddelenie sociálneho 

poistenia od daní z príjmu, 

· zjednotenie zdanenia všetkých foriem podnikateľských subjektov na jednej strane 

a jednotlivcov na druhej strane, 

· reakciou na vysoké odvody podnikov a pre potrebu prilákať zahraničný kapitál bol 

cieľ znížiť význam zdanenia dôchodku právnických osôb - dosiahnuté to bolo 

znížením nominálnej sadzby dane a súčasne rozšírením základu dane, 

                                                 
34 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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· cieľ posilniť postavenie osobnej dôchodkovej dane, ale daň z príjmu fyzických 

osôb bola nastavená tak, že jej podiel v daňovom mixe bol pod priemerom 

v Európe a OECD.35 

2003-2004: Implementácia daňového práva Európskej únii 

K daňovej reforme prišlo vonkajšími vplyvmi – vstupom ČR do EÚ. Výsledkom 

bol nový zákon z pridanej hodnoty a zákon o spotrebných daniach. 36 

2005-2006: Zvýšenie progresivity daňového systému  

V rokoch 2005 a 2006 prišli zmeny v daniach z príjmu fyzických osôb. Išlo 

o dvojfázový prechod od sociálnych štandardných odpočtov k zľavám na dani, 

zavedeniu daňového bonusu, zmena úrovne nominálnej sadzby tejto dane.37 

2008: Rýchla fáza v rámci konsolidácie verejných rozpočtov 

Táto konsolidácia sa prejavila predovšetkým v daňovej reforme:  

· zníženie nominálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb bolo 

kompenzované rozšírením základu dane a 

· zavedenie princípu zdanenia.38 

2009-2010 až súčasnosť: Modernizácia daňového systému  

V roku 2010 nastala reforma daňového systému, kde hlavným cieľom bolo zníženie 

administratívnej záťaže podnikov, jednotlivcov i daňovej správy.39 Konkrétne u zákona 

o dani z príjmu bola reforma zameraná na zjednodušenie a stabilizovanie legislatívy. 

Dôvodom boli neustále zmeny vo výpočte základu dane, komplikovanosť pre daňovú 

správu v kontrole. Zámerom je zafixovať systém - meniť iba parametre. Tento zámer 

súvisí i s technickou novelou, kde cieľom je upresňovať, ale nie meniť podmienky 

                                                 
35 VANČUROVÁ, A. Daňové reformy ČR. s. 2-3.  
36 To isté. s. 3. 
37 To isté. s. 3. 
38 To isté. s. 3-4. 
39 MFČR. Příprava reformy daňového systému ČR.  
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každý rok. Reforma bola zameraná i na zmenu sadzby dane. Tieto zmeny mali docieliť 

zjednodušenie zdanenia fyzických osôb.40 

 

2.2  Legislatívny rámec a daňové reformy v SR 

V prípade slovenskej legislatívy, dane z príjmu fyzických osôb sú upravované 

v  ZDP SR. Zákon nadobudol účinnosť k 1.1.2004. Je rozdelený do 6 častí skladajúcich 

sa z 52 paragrafov doplnených 5 prílohami.41 

Napriek tomu, že ZDP SR nadobúda účinnosť až v roku 2004, je vhodné pre úplnosť 

komparácie uviesť i vývoj slovenskej legislatívy v rokoch 1991 až 2003. 

Vzhľadom na to, že do konca roku 1992 SR a ČR tvorili jeden štát, dalo by sa 

povedať, že právny systém je preto v týchto krajinách veľmi podobný (z tohto obdobia 

pochádzajú stále účinné zákony napr. v SR zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník 

a v ČR zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník). Napriek tomu, to neplatí o ZDP, 

pretože v ČR je stále účinný ZDP ČR prijatý ešte za fungovania Československej 

republiky, zatiaľ čo v SR je ZDP SR účinný od spomínaného roku 2004, pričom jeho 

štruktúra je iná ako predchádzajúce zákony o daniach z príjmov (zákon č. 366/1999 

Z.  z., o daniach z príjmov, účinný od 1.1.2000 do 31.12.2003 a zákon č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov, účinný od 1.1.1993 do 31.12.1999), ktoré mali rovnakú alebo 

podobnú štruktúru ako ZDP ČR.42 

V roku 2004 nastala daňová reforma, ktorou skončila účinnosť pôvodného zákona 

o dani z príjmov. Jej hlavným cieľom bolo zjednodušiť daňový systém v SR a preniesť 

daňové zaťaženie z priamych daní na nepriame. Ďalej sa daňová reforma týkala 

najmä:43 

· zákona o daniach z príjmov – hlavným nedostatkom zákona bol narastajúci 

slovný objem spôsobený počtom ustanovených výnimiek. Za obdobie od 

uplatňovania zákona ich počet narástol na 212. Výnimka pre jeden subjekt zákonite 

                                                 
40 MFČR. Zpráva o plnění Národního programu reforem 2008 – 2010.  
41 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 
42 SKALICKÁ, H. Daňaři online. Zdaňování společností na Slovensku.  
43 MFSR. Koncepcia daňovej reformy v rokoch 2004-2006.  
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zvyšuje daňovú záťaž ostatných subjektov. Vedie to k nespravodlivosti, komplikujú 

zákon a znižujú účinnosť daňových princípov. Preto jedným z cieľov reformy bolo 

tieto výnimky obmedziť. Ďalším cieľom u daní z príjmov je zdaniť vytvorený zisk 

jednoduchými a jednoznačnými pravidlami pomocou jednej nízkej lineárnej sadzby 

rovnakou pre všetky daňové subjekty – 19 %; 44 

· zákona, ktorý zrušuje daň z dedičstva, daň z darovania a z prevodu 

a z prechodu nehnuteľností – hlavným dôvodom pre zrušenie dane z darovania 

a z dedičstva je ten, že zdaňuje majetok, ktorý už raz zdanený bol. Pri darovaní či 

dedení sa nič nevytvára, nespotrebúva a žiadny dar nebude daňovým výdavkom ani 

nebude znižovať základ dane z príjmov u darca. Podobne je to tak u dani z prevodu 

a z prechodu nehnuteľností, kde majetok je viacnásobne zdanený. Ďalším dôvodom 

zrušenia týchto daní je ich nízky výnos – účinnosť. Za rok 2002 tvorila daň 

z darovania 0,9 % a daň z dedičstva 0,6 % z celkových daňových výnosov.45 

V rámci členstva v EÚ, musia štáty dodržiavať určité pravidlá, ktoré vedú 

k zbližovaniu daňových sústav členských štátov EÚ. Ide o tzv. harmonizačný proces, 

ktorý bude priblížený v nasledujúcej Kapitole 2.3. 

 

2.3  Harmonizačný proces 

Pod pojmom harmonizačný proces si možno predstaviť proces zbližovania 

daňových sústav štátov na základe spoločných pravidiel. Vývoj medzinárodnej 

ekonomiky spôsobuje postupnú harmonizáciu a koordináciu v oblasti priamych daní. Je 

to ovplyvnené najmä vznikom Európskej Únií. Štáty EÚ dosahujú zladenie pri 

poskytovaní daňových informácií, zamedzovaní dvojitého zdanenia či v boji proti tzv. 

daňovým rajom - t.j. krajiny s nízkou sadzbou dane (napr. v Monaku) alebo  krajiny, 

ktoré umožňujú ľuďom vyhnúť sa plateniu dane úplne (napr. tajné kontá vo 

Švajčiarsku), takto sa dá vyhnúť daniam alebo plateniu alimentov. 46 

                                                 
44 To isté. 
45 To isté. 
46 PODSTUPKA, P. iŽurnál. Koniec daňovým rajom.  
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Čo sa týka harmonizácie priamych daní v rámci EÚ, tak sa moc nepokročilo. 

Dôvodom je potreba jednomyseľnosti pri schválení smerníc. Na význame nadobúda 

najmä negatívna harmonizácia (prostredníctvom rozsudku Európskeho súdneho dvora).  

Tento proces má 3 základné fázy, no nie je podmienkou prejsť všetkými fázami. 

Medzi fáze podľa D. Nerudovej, ktoré je nutné harmonizovať, patria: 

· výber dane, 

· daňový základ a  

· daňová sadzba.47 

Harmonizačný proces možno deliť z rôznych hľadísk. Jedným z nich je delenie, ak 

berieme do úvahy súvislosti ako aplikované dane, daňové základy a sadzby, spôsob 

daňovej administratívy, môže sa daňová harmonizácia rozlíšiť na niekoľko úrovní: 

a) rozdielne dane vo všetkých štátoch, 

b) niektoré dane spoločné, niektoré dane národné a 

 

c) rovnaké dane vo všetkých krajinách – túto úroveň možno ďalej členiť na: 

I. rozdielne daňové základy →  nominálna harmonizácia a na  

II. rovnaké daňové základy, pričom treba rozlišovať rozdielne daňové sadzby 

alebo rovnaké daňové sadzby.48
 

Pri úvahách o tom, že krajiny aplikujú rozdielne dane, možno rozlíšiť situácie , kedy 

sa o existencii harmonizácie hovorí vtedy, keď existujú zmluvy o zamedzení dvojitého 

zdanenia a existuje i ďalšia spolupráca na administratívnej úrovni. V opačnom prípade 

harmonizácia neexistuje. Pri úrovni, kedy krajiny používajú pre niektoré dane spoločné 

ustanovenie a pre iné ustanovenie národného charakteru, hovoríme o čiastkovej 

harmonizácii.49 

Harmonizačný proces má vedľa svojich kladov i negatívne stránky. Väčšinou sa 

jedná o protiargumenty. Základné negatívne charakteristiky možno zhrnúť do 

niekoľkých bodov, kde harmonizácia: 

                                                 
47 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. s. 15. 
48 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. s. 15-16. 
49 To isté. s. 14. 
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· vedie k vyšším daňovým sadzbám – vláda bez konkurenčného tlaku stanoví vyššiu 

sadzbu dane - harmonizácia nevytvára tlak na výdajové stránky rozpočtov; 

· spôsobuje pomalší rast ekonomiky – pri vyššej sadzbe dani sa znižuje celková 

produktivita a tým odrádza zahraničný kapitál; 

· nezabraňuje nadmernej expanzii vo verejnom sektore; 

· zasahuje do národnej suverenity členských štátov – napríklad v USA sa daňový 

systém jednotlivých štátov líši, ale ani napriek tomu nijak nedeformuje trhové 

prostredie; 

· môže ohroziť príjmové stránky rozpočtov krajín - niektoré štáty (Dánsko, Belgicko) 

zvyšujú sadzbu dane z pridanej hodnoty, pretože táto daň tvorí podstatnú časť 

príjmu štátneho rozpočtu. Harmonizácia by u takýchto štátoch vyvolala silný tlak 

na príjem štátneho rozpočtu – ich pokles; 

· predstavuje stratu fiškálnej autonómie členských krajín – v súvislosti s menovou 

úniou je úloha národných bánk obmedzená, lebo ich právomoci prevzala Európska 

centrálna banka. Preto harmonizácia nie je žiaduca, lebo z pohľadu príjmov 

štátneho rozpočtu obmedzuje fiškálnu politiku. 50 

Harmonizačný proces stagnuje, kde príčinami tohto stavu sú:  

· rozdielne účtovné systémy v členských štátoch – existuje tzv. daňové účtovníctvo 

(napr. v Nemecku, Rakúsku), v ktorom sa hospodársky výsledok rovná daňovému 

základu. V účtovníctve (anglosaské krajiny) sa účtovne vypočítaný hospodársky 

výsledok bude rovnať daňovému základu až po mnohých úpravách a operáciách.51 

· Neochota členských štátov k ďalšej harmonizácii – krajiny to považujú za 

zásahy do vnútornej politiky, kde možno využívať firemné dane ako nástroj 

hospodárskej politiky. 52 

 

 

 

 

                                                 
50 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. s. 20-22. 
51 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské Unii. s. 61. 
52 To isté. s. 61. 
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3 Daňová sústava v Českej republike  

Daňová sústava ČR je tvorená priamymi, nepriamymi daňami, miestnymi 

poplatkami  a poistným na sociálne zabezpečenie a verejné zdravotné poistenie, čo sú 

tiež odvody daňového charakteru.53 

V nasledujúcej Tabuľke 2 možno vidieť, v akej peňažnej hodnote (v mld. Kč) sa 

v skutočnosti podieľali jednotlivé daňové a nedaňové príjmy na štátnom rozpočte ČR 

v rokoch 2011 a 2012, v porovnaní so schváleným rozpočtom. Vzhľadom na to, že 

skutočné celkové príjmy a výdaje za celý rok 2012 neboli doposiaľ uverejnené, v nižšie 

znázornenej tabuľke sú uvedené skutočnosti roku 2012 v časovom rozmedzí od januára 

do septembra tohto roka.   

Tabuľka 2: Rozpočet 2012 v porovnaní so skutočnosťou a rozpočtom 2011 (v mld. Kč) 54 

  2011 2012 Rozdiel  
RS 2012 
skutoč. 

2011 

Rozpočet 
schválený Skutočnosť 

Rozpočet 
schválený 

Skutočnosť 
1-9/2012 

Celkové príjmy 1 055,70 1 012,76 1 084,70 757,14 71,95 

   Daňové príjmy (bez 

poist. na SZ) 
543,16 523,43 561,52 395,82 38,09 

      DPH 195,10 191,89 221,60 143,40 29,71 

      Spotrebné dane (vr. 
energ. daní) 

140,80 139,21 142,30 100,72 3,09 

      DPPO 84,00 82,30 85,60 70,65 3,30 

      DPFO 101,50 90,61 92,00 66,36 1,39 

      Ostatné daňové 
príjmy 

21,76 19,41 20,02 3,03 0,61 

   Poistné na SZ 373,29 366,82 384,01 277,31 17,20 

   Nedaňové a ost. príjmy 139,25 122,51 139,16 84,01 16,66 

Celkové výdaje  1 190,70 1155,53 1189,70 828,56 34,17 

SALDO -135,00 -142,77 -105,00 -71,41 37,77 
 

V tabuľke je uvedený rozdiel medzi schváleným rozpočtom 2012 a skutočnosťou 

2011. Z rastu celkového príjmu o 71,95 mld. Kč pripadá na príjmy z daní a poplatkov 

rast o 38,1 mld. Kč. (o 7,3 %). Celkové výdaje vzrástli o 34,17 mld. Kč  (3 %) a 

rozpočtový schodok sa tak znížil o 37,77 mld. Kč (26,5 %), ktorý by mal byť 

                                                 
53 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. s. 188. 
54 MFČR. Pokladní plnění státního rozpočtu. 2012. 
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vysporiadaný štátnymi dlhopismi, prijatými dlhodobými úvermi a zmenou stavu 

finančných aktív.55 

Najväčší nárast oproti skutočnosti v roku 2011 je predpokladaná daň z pridanej 

hodnoty (DPH). Je to spôsobené prijatou novelou zákona o DPH (zvýšenie sadzby 

dane). Na základe schválených rozpočtov v porovnávaných rokoch možno vidieť, že 

výnos z daní z príjmu fyzických osôb poklesol. Na príčine môže byť konkrétne u dani 

z príjmu SZČO ekonomická situácia a legislatívna úprava umožňujúca využívanie 

vysokých paušálnych výdavkov. V súčasných ekonomických podmienkach nemožno 

predpokladať optimistický odhad inkasa tejto dane, skôr výber dane bude nižší.56 

 

3.1  Trendy v zdaňovaní 

V roku 2010, celkový pomer daní k hrubému domácemu produktu (HDP) (vrátane 

sociálnych príspevkov) predstavovali v ČR 33,8 %. Toto percento je nižšie ako priemer 

v EÚ-27 (35,6 %). V porovnaní so susednými krajinami, hodnota je nižšia ako 

v Rakúsku a Nemecku, ale vyššia ako na Slovensku a v Poľsku.57 

Hlavným zdrojom príjmov z daní sú príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré 

dosahujú 45,2 % z celkových daní a sú o 14 % vyššie ako priemer EÚ-27 (31,1 %) - 

najvyššie v EÚ. Podiel príspevkov na sociálne zabezpečenie na celkových daňových 

príjmoch bol už niekoľko rokov najvyšší v EÚ; nasledované Slovenskom a Nemeckom 

v roku 2010. Podiel priamych daní (20,8 % z celkového zdanenia) je naopak o 9,6 % 

nižší ako priemer v EÚ (30,4 %), pretože tieto dávky sú menej významné ako nepriame 

dane (34 %). Akokoľvek, príspevky na sociálne zabezpečenie tvoria prevažnú časť, tak 

ostatné zdroje príjmov z daní majú tendenciu byť pod priemerom EÚ. Najmä príjmy 

z  nepriamych daní sú jedným z najnižších v EÚ. 58 

Príjem z daní z príjmu fyzických osôb (DPFO) predstavuje 3,6 % HDP, patrí medzi 

najnižšie hodnoty v EÚ. V roku 2010 príjmy z daní z príjmov právnických osôb 

(DPPO) boli blízko k hodnote príjmov z DPFO (10 % vs. 10,6 % z celkového zdanenia) 

                                                 
55 MFČR. Pokladní plnění státního rozpočtu. 2012. 
56 To isté. 
57 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 73. Vlastný preklad. 
58 To isté. s. 73. 



29 
 

a prekročili priemer EÚ-27 o 2,4 %. Iba štyri krajiny EÚ, t.j. Cyprus, Luxembursko, 

Malta a Švédsko vyberú viac prostriedkov z DPPO ako v ČR. Cez razantné zníženie 

sadzby DPPO z 55 % v roku 1991 na 19 % v roku 2010, DPPO výrazne neklesli až do 

roku 2008, kedy sa zníženie sadzby spája s nepriaznivými ekonomickými 

podmienkami. 59 

Vzhľadom k tomu, že štruktúra daňového systému je pomerne centralizovaná, 

miestna samospráva dostane 14 % z celkových daňových príjmov (o 3,4 % nad priemer 

EÚ-27). Ústredná vláda získava 68,4 % z celkových daní, takmer o 10 % viac ako 

priemer EÚ-27 (58,8 %). Táto úroveň je siedma najvyššia v EÚ.60 

Konkrétne podľa zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovom určení daní, aktuálne 

k  roku 2013, tvoria daňové príjmy rozpočtu jednotlivých krajov (resp. u obcí): 

- DPPO, ak je daňovníkom príslušný kraj a okrem dane vyberanou zrážkou podľa 

zvláštnej sadzby (resp. výnos dane z nehnuteľností),  

- podiel na 7,86 % (resp. 20,83 %) z celoštátneho hrubého výnosu dane z pridanej 

hodnoty,  

- podiel na 8,65 % (resp. 22,87 %) z celoštátneho hrubého výnosu DPFO (záloh na 

daň) zo závislej činnosti a funkčného pôžitku,  

- podiel na 8,92 % (resp. 23,58 %) z celoštátneho hrubého výnosu DPFO vyberané 

zrážkou podľa zvláštnej sadzby,  

- podiel na 8,92 % (resp. 23,58 %) zo 60 % z celoštátneho hrubého výnosu DPFO 

(záloh na daň) zníženého o výnosy uvedené v 3. a 4. odrážke,  

- podiel na 8,92 % (resp. 23,58 %) z celoštátneho hrubého výnosu DPPO, okrem 

výnosov uvedených v 1. odrážke.61 

U obcí tvoria ďalej daňové príjmy:  

- 30 % z výnosu záloh na DPFO, ktoré majú bydlisko na území obce ku dňu jej 

splatnosti a k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, 

- DPPO, ak je daňovníkom príslušná obec a okrem vyberanou zrážkou podľa 

zvláštnej sadzby,  
                                                 
59 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 73. Vlastný preklad. 
60 To isté. s. 73.  
61 Podrobnejšie v zákone č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. § 3 a § 4. 
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- podiel na 1,5 % z celoštátneho hrubého výnosu DPFO (záloh na daň) zo závislej 

činnosti a funkčného pôžitku.62 

V nasledujúcej Tabuľke 3 sú uvedené percentá, s ktorými sa podieľajú jednotlivé 

kraje na časti celoštátneho hrubého výnosu dane. 

Tabuľka 3: Percentuálny podiel krajov na percentuálnej časti celoštátneho hrubého výnosu dane 63 

Kraj Percento Kraj Percento 

Hlavní město Praha 3,183684 Královohradecký 6,442233 

Středočeský 13,774311 Pardubický 5,555168 

Jihočeský 8,607201 Vysočina 7,338590 

Plzeňský 7,248716 Jihomoravský 9,526055 

Karlovarský 3,772990 Olomoucký 6,751705 

Ústecký 8,242502 Zlínský 5,251503 

Liberecký 4,681207 Moravskoslezský 9,624135 
 

Celkové daňové zaťaženie trvalo rástlo od roku 2001 do roku 2004, kedy dosiahlo 

najvyššiu úroveň 35,9 % HDP. V období 2005-2010 zostalo pod touto úrovňou (33,8 % 

v  roku 2010, o 1,8 % nižšia ako priemer v EÚ-27). V období 2005-2008, cyklicky 

očistený podiel daní na HDP klesá oveľa rýchlejšie, než neupravený podiel daní, čo 

naznačuje, že reformy prijaté od roku 2004 účinne znižujú daňové zaťaženie za 

relatívne mierneho poklesu v celkovom pomere. Zvýšenie sadzby DPH a príspevkov na 

sociálne zabezpečenie v roku 2010 vyvažuje pokles sadzby DPPO a celkových 

daňových príjmov v pomere k HDP. Je zaznamenaný mierny nárast o 0,2 %.64 

V nasledujúcej Tabuľke 4 je znázornený percentuálny podiel jednotlivých daní na 

HDP v ČR. Ako možno vidieť podiel daní z príjmov za posledné roky výrazne klesol, 

pričom na príčine môže byť ekonomická situácia.  

 

                                                 
62 Podrobnejšie v Zákone č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. 2013. § 4. 
63 To isté. Príloha 1.  
64 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 73. Vlastný preklad. 



31 
 

Tabuľka 4: Štatistický profil Českej republiky 65 

  
Dane Jednotka     2004  2005 2006  2007                  

                  
2008 2009  2010 2011 

 Celkové daňové 
príjmy 

% z HDP 
 37.8 
 

37.5 
 

37.0 
 

37.3 
 

36.0 
 

34.7 
 

34.9 
 

.. 
 

 Dane z príjmov a 
ziskov 

% z HDP 
9.5 
 

9.1 
 

9.1 
 

9.4 
 

7.9 
 

7.2 
 

7.0 
 

.. 
 

 Dane na tovary a 
služby 

% z HDP 
11.8 
 

11.8 
 

11.2 
 

11.1 
 

11.5 
 

11.6 
 

11.6 
 

.. 
 

 Dane 
z priemerného 
pracovníka 

% mzdové 
náklady 

43.5 
 

43.7 
 

42.5 
 

42.9 
 

43.4 
 

42.0 
 

42.1 
 

 
42.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 OECD iLibrary. Štatistický profil krajiny: Český republika. 2013. Vlastný preklad.  
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4 Daňová sústava v Slovenskej republike 

Daňovú sústavu SR tvoria hlavne odvody daňového charakteru a to poistné na 

sociálneho poistenie. Podobne ako v ČR, do sústavy v SR zaraďujeme priame 

a nepriame dane, miestne dane a poplatky. Dedičská a darovacia daň sa na Slovensku 

nevyberá.66  

V nasledujúcej Tabuľke 5 možno vidieť ako sa dane z príjmov fyzických osôb 

podieľajú na štátnom rozpočte SR za rok 2011 a 2012. 

Tabuľka 5: Rozpočet SR 2012 v porovnaní s rozpočtom 2011 (v tis. €) 67 

 2011 2012 Rozdiel 
skutočných 
rozpočtov 

2012 a 2011 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
skutočný 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
skutočný 

Celkové príjmy  13 147 834 12 002 326 13 624 720 11 830 036 - 172 290 
1. daňové: 8 786 829 8 700 293 9 227 958 8 463 625 - 236 668 

    daň z príjmov FO 110 470 112 095 226 820 234 409 122 314 
    daň z príjmov PO 1 669 475 1 620 363 1 863 529 1 733 042 112 679 
    daň z príjmov 
    vyberaná zrážkou 

145 978 143 254 167 247 167 149 23 895 

    DPH 4 652 259 4 753 087 4 805 336 4 307 148 - 445 939 
   spotrebné dane 2 083 274 2 001 698 2 061 944 1 979 971 - 21 727 
2. nedaňové 703 083 858 839 795 919 695 568 - 163 271 

3. granty a transfery: 3 657 922 2 443 194 3 600 843 2 670 843 227 649 

   príjmy z rozpočtu EÚ 3 343 890 2 031 384 1 709 579 2 127 345 95 961 
Celkové výdavky  16 957 773 15 278 042 17 299 980 15 640 711 362 669 
SCHODOK - 3 809 939 -3 275 716 -3 675 260 -3 810 675 - 534 959 

 

Z tabuľky možno vidieť, že skutočný celkový príjem poklesol o 172 290 tis. €. 

Celkové skutočné výdavky oproti roku 2011 vzrástli o 362 669 tis. €. Najväčší rozdiel 

je zaznamenaný v DPH a to pokles o 445 939 tis. €. Na príčine je stagnácia konečnej 

spotreby a zvýšenie exportu.68 Rozpočtový schodok sa tak zvýšil o 534 959 tis. €. 

Zvýšenie schodku bolo spôsobené najmä záväzkami voči ŽSR a ŽSSK, a.s.69, a tiež 

zahrnutie časového rozlíšenia úrokov a diskontu, kapitálového transferu zdravotníckym 

zariadeniam a transferu neziskovým inštitúciám.70 

                                                 
66 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. s. 289. 
67 MFSR. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu. 2012. 
68 DRSR. Plnenie daňových príjmov ŠR k 31.12.2012. s. 2. 
69 Význam skratiek: Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko. 
70 VLÁDA SR. Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011. s.17-18. 
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4.1  Trendy v zdaňovaní  

V roku 2010 na Slovensku predstavovalo celkové daňové zaťaženie (vrátane 

príspevkov na sociálne zabezpečenie) 28,1 % HDP. Hodnota je výrazne nižšia než 

priemer EÚ-27 (35,6 %). Z pohľadu pomeru daní k HDP je SR na piatom mieste v EÚ 

s najnižším percentom, nižšiu hodnotu majú krajiny ako Bulharsko, Litva, Rumunsko a 

Lotyšsko. Nepriame dane sa zvýšili o 10,4 % z HDP, ide o hodnotu o  3,1 % pod 

priemerom EÚ-27. Tieto nepriame dane predstavujú 37,2 % z celkových daňových 

príjmov, hrajú oveľa väčšiu úlohu na Slovensku ako priame dane (19,1 % z  celkových 

príjmov). Príjmy z priamych daní tvoria iba 5,4 % z HDP v porovnaní s 11,2 % ako 

priemer EÚ-27.71 

Podiel príspevkov na sociálne zabezpečenie na celkových daňových príjmov bol  

43,7 % v roku 2010 - druhá najvyššia hodnota v EÚ. Pomer daňových príjmov 

z  príspevkov na sociálne zabezpečenie na HDP sa znížil v posledných rokoch o 1,8 %, 

konkrétne zo 14,1 % v roku 2000 na 12,3 % v roku 2010. Tento pomer klesal v období 

2002 - 2007 a začal rásť od roku 2008, no stále nedosahuje úrovne z roku 2000. Pokles 

bol spôsobený najmä znížením príspevkov zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie a 

od roku 2005-2006 zavedenie "druhého piliera" plne financované dôchodkové poistenie, 

tak ako príspevky do súkromne spravovaných fondov sa neúčtujú ako štátne príjmy.72 

Ústredná vláda dostane menej ako polovicu celkového výnosu, pomerne nízky 

podiel, zatiaľ čo fond sociálneho zabezpečenia dostane väčšinu zo zvyšku, ich podiel 

príjmov je druhá najvyššia v EÚ po Francúzsku.73 

Podiel daňových príjmov vyberaných miestnymi vládami výrazne zvýšil (zo 4,3 % 

v  roku 2004 na 11,4 % v roku 2009) v dôsledku zavedenia nového systému 

financovania regionálnej samosprávy od 1. januára 2005. Avšak sa znížila na 9,7 % 

v  roku 2010.74 

Miera zdanenia na Slovensku sa výrazne znížila v poslednom desaťročí.  V roku 

1995 predstavovalo 40,3 % HDP - výrazne nad priemer EÚ, zatiaľ čo 28,1 % HDP 

                                                 
71 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 145. Vlastný preklad. 
72 To isté. s. 145. 
73 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 145. Vlastný preklad. 
74 To isté. s. 145.  
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v  roku 2010 nedosahuje ani priemer EÚ-27 (o 7,5 %). Tento klesajúci trend sa odráža 

v  cyklicky upravenej miere zdanenia, ktorá sa znížila asi o 7 % medzi rokom 2000 a 

2010 (35,0 % vs. 27,9 %) v dôsledku celkového zníženia sadzby dane z príjmu 

právnických a fyzických osôb. Aj napriek nárastu reálneho HDP v roku 2010 (4,2 %), 

pomer daní k HDP zostal relatívne stabilný, klesá len o 0,7 %, pravdepodobne 

v  dôsledku nižších príjmov z DPH a sociálnych príspevkov.75 

V nasledujúcej Tabuľke 6 je znázornený percentuálny podiel jednotlivých daní na 

HDP v SR. Ako možno vidieť podiel daní z príjmov za posledné roky výrazne klesol, 

pričom na príčine môže byť ekonomická situácia.  

Tabuľka 6: Štatistický profil Slovenskej republiky 76 

   
Dane Jednotka     2004  2005 2006  2007                  

                  
2008 2009  2010   2011 

 Celkové daňové 
príjmy 

% z HDP 
31.7 
 

31.5 
 

29.4 
 

29.4 
 

29.4 
 

29.0 
 

28.4 .. 
 

 Dane z príjmov a 
ziskov 

% z HDP 
5.7 
 

5.6 
 

5.7 
 

5.8 
 

6.2 
 

5.6 
 

5.1 .. 
 

 Dane na tovary a 
služby 

% z HDP 
12.3 
 

12.6 
 

11.4 
 

11.3 
 

10.6 
 

10.6 
 

10.3 .. 
 

 Dane 
z priemerného 
pracovníka 

% mzdové 
náklady 

42.2 
 

38.0 
 

38.3 
 

38.4 
 

38.8 
 

37.7 
 

37.9 38.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 145. Vlastný preklad. 
76 OECD iLibrary. Štatistický profil krajiny: Slovenská republika. 2012. Vlastný preklad.  
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5 Priame dane 

Dane klasifikujeme na priame a nepriame. Keďže sa bakalárska práca týka 

zdaňovaním príjmov, popisuje priame dane. Sú vymeriavané bezprostredne (priamo) 

daňovníkovi podľa jeho výšky dôchodku či majetku. Daň nesie subjekt, ktorému zákon 

ukladá daň zaplatiť.  

V nasledujúcom Grafe 1 je znázornené postavenie Slovenskej a Českej republiky 

v rámci EÚ a voči Islandu a Nórsku. Porovnanie je z hľadiska podielu priamych daní na 

celkovom daňovom zaťažení v jednotlivých štátoch za rok 2010 (v %). 

 

Graf 1: Podiel priamych daní 2010 (v %) 77 

 

5.1  Priame dane v Českej republike  

Priame dane možno rozdeliť na dane z: 

· príjmov (dôchodkové): 

Ø daň z príjmov fyzických osôb (osobná dôchodková daň) a   

Ø daň z príjmov právnických osôb (daň zo zisku firiem) a na  

· majetkové dane:  

Ø daň z nehnuteľností: 

o  daň z pozemkov a  

                                                 
77 EUROSTAT. Taxation trends in the European Union. 2012. s. 25. Vlastný preklad. 
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o  daň zo stavieb; 

Ø daň dedičná, 

Ø daň darovacia, 

Ø daň z prevodu nehnuteľností a  

Ø cestná daň. 

Daň z príjmu osôb samostatne zárobkovo činných a ostatných príjmov sa teda 

zaraďuje medzi priame dane, konkrétne, dane z príjmov fyzických osôb.78 

 

5.2  Priame dane v Slovenskej republike 

Priame dane sa podľa slovenskej legislatívy delia na:  

· príjmové dane (dôchodkové): 

Ø daň z príjmov fyzických osôb a 

Ø daň z príjmov právnických osôb. 

· Majetkové dane: 

Ø regionálne: 

o  daň z motorových vozidiel, 

Ø miestne: 

o  daň z pozemkov, 

o  daň zo stavieb, 

o  daň z bytov, 

o daň za psa, 

o daň za užívanie verejného priestranstva, 

o daň za ubytovanie, 

o daň za predajné automaty, 

o daň za nevýherné hracie prístroje, 

o daň za vjazd vozidla do historickej časti mesta a 

o daň za jadrové zariadenie.79 

 

                                                 
78 ŠIROKÝ, J. a kolektív. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2008. s. 15. 
79 MFSR. Priame dane.  
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6 Predmet dane z príjmu fyzických osôb 

Príjmy FO, ktoré sú predmetom priamych daní z príjmov FO, sú tiež označované 

ako čiastkový základ dane. 

 Takýmito príjmami sa rozumejú príjmy peňažné – mzda v hotovosti, poslaná na 

účet, ale aj nepeňažné – sú v odlišnej forme plnenia (napr. motorové vozidlo 

poskytnuté zamestnávateľom), môže ísť o čiastku, ktoré je nižšia, ako je cena zistená 

podľa zákona o oceňovaní majetku alebo cena, ktorú účtuje iným osobám za 

poskytnutie služieb či práv. Ďalej môže ísť o príjmy dosiahnuté  smenou.80 

 

6.1  Predmet DPFO v ČR 

Medzi príjmy FO zaraďujeme podľa ZDP ČR: 

Ø príjmy zo závislej činnosti a funkčného pôžitku – príjmy vyplácané 

zamestnávateľom zamestnancom. Zamestnávateľ z príjmu odvádza ako platiteľ 

dane zálohu na daň. 81 

Takýmito príjmami sú: 

· príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho, služobného 

alebo členského pomeru, kde povinnosťou daňovníka je dodržiavať príkazy 

platiteľa jeho príjmov. Patria sem i príjmy za prácu žiakov a študentov 

z praktického výcviku.
82 

· Príjmy za prácu členov družstva, spoločníkov a jednateľov spoločností 

s ručením obmedzeným a komanditistov komanditnej spoločnosti. Nie sú 

povinný dodržiavať príkazy platiteľa.83 

· Odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb. 

Patria sem tzv. tantiémy, ktoré spoločnosť vypláca zo zisku po zdanení.84 

                                                 
80 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. s 12- 13. 
81 To isté. s. 73. 
82 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2012. § 6 odst. 1 písm. a). 
83 To isté. § 6 odst. 1 písm. b). 
84 To isté. § 6 odst. 1 písm. c). 
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· Príjmy plynúce v súvislosti zo súčasným, budúcim alebo predchádzajúcim 

výkonom závislej činnosti alebo funkcie, pričom nezáleží, či plynú od platiteľa, 

u ktorého daňovník vykonáva/nevykonáva závislú činnosť alebo funkciu.85 

Ø príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti – o týchto 

príjmoch bude vedená samostatná podkapitola (viď Kapitolu 6.1.1 nižšie);86 

Ø príjmy z kapitálového majetku – ide o podiely na zisku (dividendy) 

z majetkového podielu, podiely na zisku tichého spoločníka, úroky, výhry, výnosy 

z vkladov z peňažných prostriedkov na vkladných knižkách, výnosy z vkladových 

listov, dávky penzijného pripoistenia so štátnym príspevkom, plnenie so 

súkromného životného poistenia, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov 

a pôžičiek, úroky z meškania, úrokové a iné výnosy z držby zmeniek;87 

Ø príjmy z prenájmu – a to z nehnuteľností, hnuteľných vecí a88 

Ø ostatné príjmy – i o týchto príjmov bude venovaná zvlášť podkapitola (viď 

Kapitolu 6.3, str. 41).89  

 

6.1.1  Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

v  ČR 

Tieto príjmy možno rozdeliť do dvoch skupín, a to na príjmy z podnikania a na 

príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podľa § 7 ZDP ČR sa do prvej skupiny 

zaraďujú: 

· príjmy z poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva – od 

príjmov uvedených v § 10 tohto zákona (ostatné príjmy) sa líšia tým, že 

poľnohospodár je podnikateľom; 

· príjmy zo živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní;  

· príjmy z iného podnikania podľa zvláštneho predpisu – napríklad advokát, 

lekár, exekútor, daňový poradca, notár a pod.; 

                                                 
85 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 6 odst. 1 písm. d). 
86 To isté. § 7. 
87 To isté. § 8. 
88 To isté. § 9. 
89 To isté. § 10. 
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· podiely spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov 

komanditnej spoločnosti na zisku – nezaraďujú sa sem a ani nie sú predmetom 

dane náhrady cestovných výdajov poskytované spoločníkom verejnej obchodnej 

spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti.90 

Príjmy zaraďované do druhej skupiny sú: 

· príjmy z užitia alebo poskytnutia práv z priemyslového alebo iného duševného 

vlastníctva, autorských práv a ich príbuzných práv a to vrátane príjmov 

z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel vlastným 

nákladom – príkladom môže byť spevák či nakladateľ;91
 

· príjmy z výkonu nezávislého povolania, ktoré nie je živnosťou ani podnikaním 

podľa zvláštneho predpisu – ako príklad možno uviesť profesionálneho športovca, 

herca či architekta;92
 

· príjmy znalca, tlmočníka, sprostredkovateľa kolektívnych sporov, 

kolektívnych a hromadných zmlúv, rozhodca za činnosť;
93  

· príjmy z činnosti insolvenčného správcu, jeho zástupcu a predbežného 

insolvenčného správcu, oddeleného insolvenčného správcu a zvláštneho 

insolvenčného správcu, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním;94
 

· príjmy z prenájmu majetku zaradeného v obchodnom majetku.95
 

Za príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nepovažujú príjmy 

z činností, ktoré majú znaky podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a môžu 

sa vykonávať iba na základe povolenia, registrácie alebo iného súhlasu, no daňovník 

takýto súhlas nemá. Tieto činnosti sú zaraďované medzi príjmy ostatné podľa §10 ZDP 

ČR.96 

 

 

                                                 
90 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 7 odst. 1 a 10. 
91 To isté. § 7 odst. 2 písm. a). 
92 To isté. § 7 odst. 2 písm. b). 
93 To isté. § 7 odst. 2 písm. c). 
94 To isté. § 7 odst. 2 písm. d). 
95 To isté. § 7 odst. 2 písm. e). 
96 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 68. 
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6.2  Predmet DPFO v SR 

Predmetom dane z príjmov FO sú príjmy FO podľa ZDP SR uvedené nasledovne. 

Príjmy zo závislej činnosti zhodné s českým ZDP plus doplnené o príjmy podľa 

§  5:  

· platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, 

poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území SR, prokurátorov a 

vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR;97 

· odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia 

slobody;98 

· príjmy z prostriedkov sociálneho fondu;99 

· obslužné;100 

· vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a sociálne zabezpečenie.101
 

Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu 

a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6. Podobne ako u vymenovávaní 

príjmov v ČR, aj tu príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej  činnosti sú 

priblížené v Kapitole 6.2.1 nižšie. Medzi príjmy z prenájmu patria príjmy z prenájmu 

nehnuteľností a prenájmu nehnuteľných vecí ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Posledný 

typ príjmu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu.102 

Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 sú úroky a ostatné výnosy z cenných 

papierov,  z vkladov na vkladných knižkách alebo na vkladovom účte a na účte 

stavebného sporiteľa, úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, dávky 

z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého 

                                                 
97 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 5 odst. 1 písm. c). 
98 To isté. § 5 odst. 1 písm. e). 
99 To isté. § 5 odst. 1 písm. f). 
100 To isté. § 5 odst. 1 písm. h). 
101 To isté. § 5 odst. 1 písm. i). 
102 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6. 
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veku, výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja a príjmy z podielových listov 

dosiahnuté z ich vyplatenia.103
    

Ostatné príjmy podľa § 8 definované v Kapitole 6.3, str. 41.104 

 

6.2.1  Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

v  SR 

Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa slovenského 

ustanovenia sú obdobné ako v Českej republike. Doplnené sú však ešte nasledujúcimi 

príjmami podľa ZDP SR: 

· príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, 

· úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v  súvislosti 

s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 

· príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku,  

· výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom 

nakladania s jeho obchodným majetkom.105 

 

6.3  Ostatné príjmy 

Ak nejde o príjmy z predchádzajúcich kategórií, zaraďujeme ich medzi ostatné, 

podľa ZDP ČR a SR. V nasledujúcich tabuľkách (Tabuľka 7 až Tabuľka 11) sú uvedené 

niektoré príjmy spadajúce do tejto kategórie a zároveň sú porovnávané podľa legislatívy 

v SR a ČR v rámci dvoch kritérií, ktorými sú oslobodenie a výdavky:  

Príležitostné príjmy:106  

Ø príjmy z príležitostných činností, 

Ø príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, 

Ø príjmy z poľnohospodárskej výroby, ktorá nie je prevádzkovaná podnikateľom.107 

                                                 
103 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 7. 
104 To isté. § 8. 
105 To isté. § 6 odst. 5 písm. a) –d). 
106 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 126. 
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Tabuľka 7: Porovnanie príležitostných príjmov z hradiska oslobodenia a výdavkov v ČR a v SR 108 

 Oslobodenie  

Č

R 

-∑ príjmov 20 000 Kč; 

- chov včelstiev do 40 ks (500 Kč/1 včelstvo).109 

S

R 

-∑ príjmov 500 € za zdaňovacie obdobie; 110 

Výdavky 

Č

R 

- preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmov do výšky týchto 

príjmov; 111 

- paušál 80% z príjmov z poľnohospodárskej výroby. 112 

S

R 

- paušál 25% z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, 

lesného a vodného hospodárstva. 113 

 

Prevod nehnuteľných a hnuteľných vecí a cenných papierov:114 

Ø príjmy z prevodu vlastnej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru alebo 

spoluvlastníckeho podielu na nich, 

Ø hnuteľných vecí, 

Ø cenných papierov (CP) a  

Ø v ČR ďalej príjmy ako protiplnenie menšinových akcionárov na výkup účastníckych 

cenných papierov.
115 

                                                                                                                                               
107 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. a). 
108 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR § 10 a ZDP SR § 9. 
109 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 3 písm. a). 
110 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 1 písm. g). 
111 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 4. 
112 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 151. Tiež ZDP ČR § 7. 
113 JARINKOVIČOVÁ, V. Poradca podnikateľa. Ostatné príjmy fyzických osôb. 2007. 
114 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 127. 
115 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. b). 
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Tabuľka 8: Porovnanie príjmov z prevodu nehnuteľných a hnuteľných vecí a cenných papierov 
z hľadiska oslobodenia a výdavkov  v ČR a v SR 116 

Oslobodenie 

 

Č

R 

- nehnuteľnosť – bydliskom predávajúceho po dobu 2 rokov pred 

predajom alebo 

2 roky pred predajom, ak získané prostriedky sú použité na 

uspokojenie bytových potrieb; 117 

- ostatné prípady – doba medzi nadobudnutím a predajom  5 rokov; 

- výnimka – predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením od poručiteľa, 

ktorý bol príbuzným v rade priamej alebo manžel/kou, tak doba 5 rokov 

sa skracuje o dobu, po ktorú bola nehnuteľnosť vo vlastníctve 

poručiteľa. 118 

- hnuteľnosti -  nie príjmy z ich predaja, ak sú/boli zahrnuté do 

obchodného majetku (OM) do 5r. od ich vyradenia z OM; 

- príjmy z predaja motorových vozidiel, lietadiel, lodí ak doba medzi 

nadobudnutím a predajom  1 rok. 119 

- CP – doba medzi nadobudnutím a predajom  6 m., ak osoby, ktorých 

celkový priamy podiel na základnom kapitále alebo hlasovacích právach 

spoločnosti je 5% v dobe 24 m. pred ich predajom. 120 

S

R 

- nehnuteľnosti – uplynutie 5 rokov odo dňa nadobudnutia alebo 

vyradenia z OM, 

- nie príjmy z budúceho predaja do 5 rokov. od nadobudnutia alebo 

vyradenia z OM; 121 

- hnuteľnosti – nepatria sem CP;122 

Výdavky 
Č

R 

- z hnuteľností a nehnuteľností – cena, za ktorú je vec nadobudnutá 

alebo cena zistená pre účely dedičskej alebo darovacej dane, zostatková 

cena pri odpisovanej hnuteľnosti zahrnutej do OM, cena v dobe 

nadobudnutia vecí získané smenou alebo výhrou, čiastky vynaložené na 

technické zhodnotenie, opravu, údržbu veci a výdavky súvisiace 

s predajom; 123 

                                                 
116 Vlastné spracovanie podľa ZDP ČR § 4 a § 24, ZDP SR § 9 a § 19. 
117 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2012. § 4 odst. 1 písm. a). 
118 To isté. § 10 odst. 1 písm. b). 
119 To isté. § 10 odst. 1 písm. c). 
120 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 4 odst. 1 písm. w). 
121 To isté. §9 odst. 1 písm. a). 
122 To isté. §9 odst. 1 písm. c). 
123 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 74. 
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S

R 

- z CP – nadobúdacia cena akcie, obstarávacia cena ostatných CP, 

výdavky súvisiace s uskutočnením predaja a platby za obchodovanie na 

trhu s CP pri ich zaobstarávaní. 124 

- CP – rovnaké ako v ČR. 

 

Oslobodenie v ČR sa nevzťahuje na príjem z predaja nehnuteľností, ak je alebo bol 

zaradený do obchodného majetku do 2 rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku. 

Ďalej sa nevzťahuje na príjmy z budúceho predaja daňovníka, ktorý sa uskutočnil do 2 

rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo od jeho vyradenia z obchodného majetku.125  

Oslobodenie nehnuteľností v ostatných prípadoch v ČR sa nevzťahuje na príjmy 

z predaja nehnuteľností, ak boli zahrnuté do obchodného majetku do 5 rokov od ich 

vyradenia z OM. Ďalej sem nepatria príjmy plynúce z budúceho predaja uskutočneného 

do 5 rokov od jeho nadobudnutia alebo vyradenia z OM.126 

Oslobodenie CP v ČR i v SR sa nevzťahuje na príjem z predaja cenných papierov, 

ktoré sú alebo boli zahrnuté do OM do 6 mesiacov od ukončenia podnikateľskej alebo 

inej samostatnej zárobkovej činnosti a na príjmy z kapitálového majetku. Nevzťahuje sa 

tiež na príjmy z budúceho predaja cenných papierov, ktoré sú alebo boli zahrnuté do 

OM do 6 mesiacov od ukončenia podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej 

činnosti. Obdobne je to u príjmov plynúcich ako protiplnenie menšinových akcionárov 

na výkup účastníckych cenných papierov.127 

 

Prevod účasti na spoločnostiach a na družstve:128 

Ø príjmy z prevodu účasti na s.r.o., komanditisti na k. s.,  

Ø z prevodu členských práv a povinností k družstvu, 

Ø z prevodu majetkových práv na transformovanom družstve.129  

                                                 
124 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 128. 
125 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. a). 
126 To isté. § 4 odst. 1 písm. b). 
127 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 4 odst. 1 písm. w). 
128 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 129. 
129 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. c). 
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Tabuľka 9: Porovnanie príjmov z prevodu účasti na spoločnostiach a na družstve z hľadiska 
oslobodenia a výdavkov v ČR a SR 130 

Oslobodenie 

ČR 

- doba medzi nadobudnutím a prevodom  5 r.; 

- doba sa skracuje o dobu, po ktorú bol daňovník spoločníkom 

obchodnej spoločnosti alebo členom družstva pred premenou 

spoločnosti alebo družstva. 131 

SR 

- príjmy z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve, 

ktoré súvisia s prevodom práva  užívania nájomného družstevného 

bytu, ak prešlo aspoň 5 r. odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 132 

Výdavky 
ČR - nadobúdacia cena podielu. 133 

SR - obstarávacia cena podielu. 134 

 

Oslobodenie v ČR sa nevzťahuje na príjmy z prevodu účasti na spoločnostiach 

alebo z členských práv družstva, ak boli zaobstarané z OM daňovníka do 5 rokov po 

ukončení jeho podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a na príjmy 

plynúce z budúceho prevodu do 5 rokov od nadobudnutia alebo ukončenia spomínanej 

činnosti.135 

Pri oslobodení v SR sem nepatria príjmy plynúce z budúceho predaja podľa 

zmluvy uzatvorenej do 5 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy.136 

Zdedené práva:137 

Ø príjmy zo zdedených práv z priemyslového a iného duševného vlastníctva, 

Ø z práv autorských a práv príbuzných autorskému.
138 

Ide o príjmy dedičov, príjmy autorov sa posudzujú podľa príjmov zo závislej 

činnosti podľa ZDP ČR § 7 odst. 2 písm. a)139 a ZDP SR § 6 odst. 2 písm. a).140 

                                                 
130 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR § 4 a § 24, ZDP SR § 9 a § 19. 
131 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. r). 
132 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 1 písm. h). 
133 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 74. 
134 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 8 odst. 7. 
135 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. r). 
136 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 1 písm. h). 
137 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 130. 
138 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. d). 
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Výdaje: je možné ich uplatniť, je ich však veľmi málo.141 

Výživné, dôchodky: 

Ø prijaté výživné, dôchodky.142 

Tabuľka 10: Porovnanie výživného a dôchodkov z hľadiska oslobodenia v ČR a v SR 143 

Oslobodenie 

Výživné ČR a SR 
 - príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti 

zo zahraničia, 

Dôchodok 

ČR  

- vo forme pravidelných dávok, 

- oslobodená je čiastka vo výške 36-násobku 

minimálnej mzdy (8 000 Kč) platnej od 1.1. 

kalendárneho roku, t.j. 288 000 Kč ročne. 144 

SR 

- dôchodky zo starobného dôchodkového 

sporenia,  

- plnenie z tohto sporenia okrem sumy 

vyplatenej a plnenia z povinného zahraničného 

poistenia rovnakého druhu.145 

 

Podiel na likvidačnom zostatku a vysporiadací podiel:146  

Ø podiel spoločníkov obchodnej spoločnosti okrem spoločníka v.o.s., komplementára 

k. s. alebo podiel člena družstva na likvidačnom zostatku alebo podiel majiteľa na 

podielovom liste pri zrušení podielového fondu, 

Ø vysporiadací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti.147 

Tieto príjmy patria do ostatných príjmov len v ČR a sú samostatným základom dane 

pre zdanenie zvláštnou sadzbou dane podľa ZDP ČR § 36 (15 %).148 

                                                                                                                                               
139 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 74. 
140 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 2 písm. a). 
141 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 130. 
142 To isté. s. 131. 
143 Vlastné spracovanie podľa ZDP ČR § 4 a ZDP SR § 9. 
144 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. h) a ch). 
145 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 2 písm. a). 
146 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 131. 
147 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. f) a g). 
148 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 36 odst. 2 písm. e) a f). 
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Výdajom je nadobúdacia cena podielu.149 

Výhry a ceny:150  

Ø výhry v lotérii, sádzkach a podobných hrách a výhry z reklamných súťaží 

a zlosovanie; 

Ø ceny z verejných súťaží, zo športových súťaží 151
 – napríklad Miss, Superstar. Je 

potrebné rozlišovať výhru z hier prevádzkovaných na základe oznamovacej 

povinnosti alebo na základe povolenia.152 

Tabuľka 11: Porovnanie príjmov z výhry a cien zo súťaží z hľadiska oslobodenia v ČR a v SR 153 

Oslobodenie 

ČR 

- z hier prevádzkované na základe povolenia podľa ZDP ČR § 10 odst. 3 

písm. b), 

- cena z verejnej, reklamnej súťaže na základe oznamovacej povinnosti 

do výšky 10 000 Kč okrem športových súťaží, u daňovníkov, u ktorých 

je športová činnosť podnikaním, 

- cena plynúca zo zahraničia je oslobodená celkom, ak bola darovaná 

príjemcom podľa ZDP ČR § 15.154 

SR 
- výhry v lotériách a podobných hrách prevádzkované na základe 

povolenia zo zahraničia a výhry, ktoré neprevyšujú hodnotu 165, 97 €.155  

 

Výhry a ceny, ktoré nie sú oslobodené podliehajú zrážkovej dani podľa ZDP ČR 

§  36 odst. 2 písm. k) a l) vo výške 15 %156 a podľa  ZDP SR vo výške 19 %.157 

Medzi ďalšie ostatné príjmy v ČR patria: 

Ø príjmy, ktoré spoločník obchodnej spoločnosti alebo komplementár k. s. dostane 

v súvislosti s ukončením účasti na v.o.s. alebo k. s. od inej osoby ako od v.o.s. 

alebo k. s.;
158 

                                                 
149 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 75. 
150 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 133. 
151 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 10 odst. 1 písm. k) a l). 
152 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 76. 
153 Vlastné spracovanie podľa ZDP ČR § 10 a § 15, ZDP SR § 9. 
154 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. f). 
155 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 1 písm. l) a m). 
156 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2012. § 10 a § 4. 
157 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 43 odst. 3 písm. c). 
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Ø príjmy z prevodu imania na spoločníka a z vysporiadania – výdavkom je 

nadobúdacia cena podielu alebo obstarávacia cena cenných papierov, prevzaté 

záväzky a uhradené vysporiadanie.159  

Ø príjmy z jednorazového odškodnenia budúcich nárokov na náhradu za stratu 

príjmu na základe písomnej dohody medzi oprávneným a poisťovňou – 

oslobodené je plnenie z poistenia, ostatné príjmy sú zdanené zrážkou. 160 

V SR medzi ostatné príjmy ďalej patria:  

Ø príjmy z derivátových operácií – výdavkami sú poplatky súvisiace s realizáciou 

tejto operácie a s jej vysporiadaním;161  

Ø peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti od držiteľa registrácie, veľkodistribúciu alebo výrobu lieku, 

výrobcu zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny alebo prostredníctvom 3. 

osoby.
162 

Pri príjmoch, ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou, sa uplatňuje zdanenie 

prostredníctvom priznania k dani, kedy čiastkovým základom dane sú príjmy znížené 

o výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu.163 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
158 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2012. § 10 odst. 1 písm. i). 
159 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 134. 
160 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 4 odst. 1 písm. l), § 10 odst. 1 písm. k) a § 36 odst. 2   
písm. r). 
161 To isté. § 8 odst. 11. 
162 To isté. § 8 odst. 1 písm. k) a l). 
163 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 150. 
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7 Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) 

Táto problematika je zaradená do samostatnej kapitoly, pretože je potrebné 

vymedziť subjekt DPFO a to konkrétne z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. 

Osoba, ktorá vykonáva takúto činnosť je nazvaná podľa ZDP ČR a ZDP SR ako 

samostatne zárobkovo činná osoba. V následných podkapitolách tejto kapitoly sú 

uvedené spôsoby výberu dane u takéhoto druhu daňovníka, spôsoby uplatnenia daňovo 

uznateľných výdavkov či podmienky pre vedenie účtovníctva alebo daňovej evidencie.  

SZČO možno definovať podľa J. Pilátovej ako: „osobu, ktorá vykonáva samostatne 

zárobkovú činnosť alebo pri nej spolupracuje. Osoba staršia ako 15 rokov, ktorá 

ukončila povinnú školskú dochádzku.“ 164 

Tieto osoby uskutočňujú samostatnú zárobkovú činnosť formou podnikania a inou 

samostatne zárobkovou činnosťou. Je buď účtovnou jednotkou a vedie účtovníctvo 

alebo nie je účtovnou jednotkou a vedie daňovú evidenciu.165 

 

7.1  Spôsob výberu dane SZČO  

U SZČO je niekoľko spôsobov výberu dane. Faktormi, ktoré ovplyvňujú spôsob 

výberu dane, je druh príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu SZČO alebo to sú podmienky, 

ktoré musí poplatník splniť, aby si uplatnil jeden zo spôsobom výberu dane.  

V oboch krajinách ide o tri spôsoby výberu dane. Rozdielne sú výšky sadzieb dane 

či podmienky, ktoré musí SZČO splniť.  

Spôsob výberu dane v ČR 

1) Prostredníctvom platiteľa dane zo samostatného základu dane zvláštnou 

sadzbou dane – ide o výber dane zrážkovou daňou (15 %), to platí u príjmov 

autorov za príspevky, úhrn ich príjmov nepresiahne 7 000 Kč v kalendárnom roku 

                                                 
164 PILÁTOVÁ, J. a kolektív. Daňová evidence: Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro 
OSVČ. 2011. s. 219. 
165 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 128-129. Tiež ZDP ČR. § 7 odst. 13 a ZDP 
SR. § 6. 
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a z niektorých príjmov (zo služieb, z nezávislej činnosti a pod.) u nerezidentov, 

ktorých zdroj príjmov je na území ČR.166  

2) Prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb – 

daňovník si sám vypočíta základ dane a daň. Zdaňujú sa tu všetky príjmy podľa § 7 

ZDP ČR. Daňovník je povinný preukázať, prostredníctvom účtovníctva alebo 

daňovej evidencie, výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov alebo si 

uplatní výdavky percentom z príjmov.167 

3) Na základe dane stanovenej paušálnou čiastkou (paušálna daň) – výšku dane 

určí správca dane, ktorý môže daň paušálnou čiastkou stanoviť i na viac 

zdaňovacích období, najdlhšie však na 3 zdaňovacie obdobia. Výšku dane určí 

v závislosti na výške zdaniteľných príjmov a výdajov (u výdajov najmenej vo 

výške 80 %, 60 % a 40 %) sadzbou dane 15 %. Daňovník má príjmy z podnikania 

a musí spĺňať zákonom stanovené podmienky: 

· okrem príjmov podľa § 7 vrátane úrokov na bežnom účte, majú príjmy 

z poľnohospodárskej výroby, z lesného a vodného hospodárstva, zo živnosti a 

z iného podnikania, 

· činnosť vykonávajú bez zamestnancov a bez spolupracujúcich osôb, 

· ročná výška príjmov v 3 predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach 

nepresahuje 5 mil. Kč,  

· nie je účastníkom združenia (nie je právnický osoba),  

· povinný podať žiadosť do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.168 

Daň stanovená paušálnou čiastkou činí najmenej 600 Kč. Paušálna daň sa 

nestanovuje platobným výmerom. Daňovník je povinný viesť jednoduchú daňovú 

evidenciu o výške príjmov, pohľadávok, hmotnom majetku pre výkon činnosti.169 

Spôsoby výberu dane v SR  

1) Prostredníctvom platiteľa dane zo samostatného základu dane zvláštnou 

sadzbou dane – takýmto spôsobom sa vyberá daň z príjmov u SZČO u príjmov 

autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasov či televízie, ak nejde 

                                                 
166 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 128. Tiež ZDP ČR. § 7 odst. 6 alebo § 36. 
167 To isté. s. 128-129. Tiež ZDP ČR. § 38g.  
168 To isté. s. 132-133. Tiež ZDP ČR. § 7a. 
169 To isté. s. 134. Tiež ZDP ČR. § 7a odst. 4 a 7. 
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o umelecký výkon. Zrážkou sa daň z týchto príjmov nevyberie, ak sa o tom vopred 

písomne dohodne platiteľ dane s autorom. Platiteľ to oznámi správcovi dane do 15. 

dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá.170 Výška 

sadzby dane je 19 %.171 

2) Prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb – 

daňovník je povinný pri takomto type výberu dane preukázať skutočné daňovo 

uznateľné výdavky prostredníctvom účtovníctva alebo daňovej evidencie alebo si 

uplatní paušálne výdavky.172 

3) Platenie preddavkov na daň – daňovník môže platiť preddavky, ak jeho posledná 

známa daňová povinnosť presiahla 2 500 €. Preddavky sa platia počas 

preddavkového obdobia, t.j. obdobie od 1. dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na 

podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného 

dňa pre podanie daňového priznania v zdaňovacom období nasledujúcom. Spôsob 

ako daňovník platí preddavky závisí od výšky poslednej známej daňovej 

povinnosti: 

a) Posledná známa daňová povinnosť je v intervale od 2 500 € - 16 596,96 € 

a daňovník platí preddavky štvrťročne a to vo výške ¼ poslednej známej 

daňovej povinnosti.  

b) Posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 € a daňovník platí 

preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. 

Vo výnimočných prípadoch môže správca dane určiť platenie preddavkov iným 

spôsobom. Na konci zdaňovacieho obdobia sa zaplatené preddavky započítajú na 

úhradu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.173 

 

7.2  Možnosti uplatnenia výdavkov 

Špecifické pre SZČO je aj spôsob, akým si môžu uplatniť zdaniteľné výdavky. Ide 

o 2 možnosti, ktoré sú zhodné v obidvoch krajinách z pohľadu princípu uplatnenia. 

SZČO si výdavky môže uplatniť v preukázateľnej výške alebo percentom z príjmov.  

                                                 
170 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 43 odst. 15. 
171 MIHÁL, J. eTrend. Novela zákona o dani z príjmu od 1.1.2013. Tiež ZDP SR. § 43. 
172 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 6. 
173 To isté. § 34. 
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Možnosti uplatnenia výdavkov v ČR: 

1) v preukázateľnej výške - daňovník preukázateľné výdavky doloží správcovi dane 

pomocou dokladov. Ak tieto výdavky prevyšujú príjmy, môže si daňovník uplatniť 

daňovú stratu behom 5 zdaňovacích období alebo umorí stratu podľa českej 

legislatívy;174 

2) percentom z príjmov (paušál) - t.j. 80 % z príjmov z poľnohospodárskej výroby, 

lesného a vodného hospodárstva a z príjmov zo živnosti remeselnej, 60 % 

z príjmov zo živnosti, 40 % z príjmov z iného podnikania a príjmy z užitia alebo 

poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, autorských 

práv a 30 % z príjmov z prenájmu majetku zaradený v obchodnom majetku. Je 

potrebné viesť záznamy o príjmoch a pohľadávkach súvisiace s danou činnosťou. 

Ak si poplatník zvolí uplatnenie výdajov paušálom, tak nie je účtovnou jednotkou 

a nepreukazuje výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov.175  

Možnosti uplatnenia výdavkov v SR: 

1) v preukázateľnej výške – ide o skutočne dosiahnuté výdavky, ktoré sú daňovo 

uznateľné a daňovník ich preukáže príslušnými dokladmi správcovi dane. Ak 

daňovník vykáže daňovú stratu môže si ju odpočítať od základu dane do 7 

bezprostredne po sebe idúcich zdaňovacích období.176 

2) percentom z príjmov (paušál) – ak daňovník nie je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty alebo je len časť zdaňovacieho obdobia, uplatní si výdavky vo výške 40 %  

z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a od 1.1.2013 

v maximálnej výške 5 040 € ročne.177 Daňovník je povinný viesť daňovú evidenciu 

o príjmoch, zásobách a o pohľadávkach. Daňovník zvolí túto možnosť, ak nemá 

vysoké výdavky a nechce viesť účtovníctvo.178 

V ČR spôsob uplatnenia výdajov nie je možné zmeniť a v rámci jedného druhu 

príjmu musia byť výdaje uplatnené jednotne.179 V SR daňovník nemôže po uplynutí 

                                                 
174 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 135. Tiež ZDP ČR. § 7 a § 34. 
175 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2012. § 7 odst. 7 a 8. 
176 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 30 odst. 1. 
177 MIHÁL, J. eTrend. Novela zákona o dani z príjmu od 1.1.2013.  
178 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 6 odst. 10. 
179 To isté. § 7 odst. 7. 
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lehoty na podanie daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie zmeniť spôsob 

uplatnenia výdavkov.180 

 

7.3  Daňová evidencia a účtovníctvo 

Daňová evidencia slúži k evidencii príjmov a výdajov pre zistenie základu dane, 

majetku a záväzkov, pre stanovenie základu dane a dane z príjmu fyzických osôb. 

SZČO môže viesť buď daňovú evidenciu alebo účtovníctvo podľa zákonnom 

stanovených podmienok. Tieto podmienky sú odlišné vo vybraných krajinách.  

Daňová evidencia a účtovníctvo v ČR 

Osoba samostatne zárobkovo činná má v Českej republike možnosť byť účtovnou 

jednotkou, kedy vedie podvojné účtovníctvo (od 1.1.2004 tieto fyzické osoby vedú iba 

podvojné účtovníctvo)181 alebo účtovnou jednotkou nie je a vedie daňovú evidenciu 

alebo vedie záznamy o príjmoch, pohľadávkach a výdaje sú určené percentom z príjmov 

alebo má daň stanovenú paušálnou čiastkou správcom dane.182 

Aby fyzická osoba mohla viesť iba daňovú evidenciu, je potrebné vylúčiť, že sa 

z nej nestáva účtovná jednotka a nemá povinnosť viesť účtovníctvo, a nemôže preto 

spĺňať nasledujúce podmienky:  

· je zapísaná v obchodnom registri,  

· je podnikateľom, ak jeho obrat v rámci jeho podnikateľskej činnosti presiahol za 

predchádzajúci kalendárny rok čiastku 25 mil. Kč od prvého dňa kalendárneho 

roka, 

· vedie účtovníctvo na základe vlastného rozhodnutia,  

· je podnikateľom a účastníkom združenia bez právnej subjektivity, ak jeden 

z účastníkov je účtovnou jednotkou,  

                                                 
180 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 16. 
181 PILÁTOVÁ, J. a kolektív. Daňová evidence: Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro 

OSVČ. s. 11 a 14. 
182 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 124. Tiež ZDP ČR. § 7 - § 7a. 
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· je povinný viesť účtovníctvo podľa zvláštneho právneho predpisu.183 

Fyzické osoby môžu ukončiť účtovníctvo najskôr po 5 po sebe idúcich účtovných 

obdobiach, ak nejde o prípad ukončenia činnosti.184 

Daňovú evidenciu je potrebné uchovávať za všetky zdaňovacie obdobia, pre ktoré 

neskončila lehota pre vymeranie dane. Táto skutočnosť platí aj v Slovenskej 

republike.185  

Daňová evidencia a účtovníctvo v SR 

Daňovník SR má možnosť vybrať si z troch alternatív zdokladovania svojich 

príjmov. 

· Môže viesť daňovú evidenciu, ak spĺňa nasledovné podmienky: 

Ø vykonáva podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, 

Ø činnosť vykonáva sám bez zamestnancov, 

Ø nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

Ø z tejto činnosti dosiahol príjmy nepresahujúce hodnotu 170 000 € 

v predchádzajúcom zdaňovacom období a  

Ø uplatňuje pri týchto príjmoch preukázateľné výdavky.186 

· Jednoduché účtovníctvo - ak nedodrží jednu z vyššie uvedených podmienok 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, tak do konca tohto obdobia vedie daňovú 

evidenciu a v nasledujúcom zdaňovacom období je povinný viesť účtovníctvo. 

· Paušálne výdavky – je to najjednoduchšia možnosť, ak spĺňa všetky vyššie 

uvedené podmienky.187 

 

 

                                                 
183 PILÁTOVÁ, J. a kolektív. Daňová evidence: Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro 

OSVČ s. 15. 
184 To isté. s. 19. 
185 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2012. § 7b odst. 5. 
186 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 2012. § 6 odst. 14. 
187 To isté. § 6 odst. 15. 
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8 Prostriedky daňovej optimalizácie  

Daňovníci majú niekoľko možností podľa ZDP SR a ZDP ČR, ako legálne znížiť 

svoju daňovú povinnosť. Pomocou daňovej optimalizácie používajú postupnosť krokov 

k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je nevyhnutne povinný odviesť štátu. 

Cieľom teda nie je vykázať nulovú daňovú povinnosť, ale optimálnu – primeranú výške 

obratu či ziskovosti odvetvia podnikania. 188 

Daňovník uplatňuje dostupné prvky umožňujúce znížiť základ dane, využíva 

variantné riešenia uplatnenia výdavkov a poprípade využíva „diery“ v daňovom zákone. 

Pojem daňová optimalizácia sa často spája s nelegálnou činnosťou na zníženie daní 

a daňovými únikmi. V praxi sa spája s daňovým plánovaním, ktoré možno považovať 

za širšiu oblasť ako je daňová optimalizácia. Zaoberá sa nielen optimalizáciou daní, ale 

aj výberom daňového prostredia, spôsobmi platenia preddavkov, spôsobmi komunikácie 

so správcom dane a pod.189 

Prostriedky daňovej optimalizácie možno členiť: 

1) z hľadiska ich postavenia v ZDP na:  

Ø prostriedky znižujúce základu dane a samotnú daň uvedené priamo v ZDP 

(nezdaniteľná časť základu dane, daňový bonus, odpočet daňovej straty, 

oslobodenie od dane, zľavy na dani, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 

finančné prostriedky na účelové sporenie, poistné na životné poistenie) a  

Ø na prostriedky  ovplyvňujúce základ dane a to rozhodnutím daňovníka o spôsobe 

odpisovania, uplatnenia daňových opravných položiek a rezerv, uplatnenie 

paušálnych výdavkov, daňové výdavky až po zaplatení.190 

2) rozhodnutia daňovníka priamo nevyplývajúce zo ZDP. Ide o výber: 

Ø formy obstarania majetku (leasing, kúpa majetku, voľba technického zhodnotenia),  

Ø účtovnej sústavy a formy podnikania,  

Ø podnikateľského priestoru.191 

3) z hľadiska možnosti uplatnenia na nástroje:  

Ø uplatňované daňovníkom – FO, 
                                                 
188 KOLEMBUS, A. Poradca podnikateľ. Daňová optimalizácia. 2008. 
189 KOLEMBUS, A. epi.sk. Daňová optimalizácia. 2008. 
190 KOLEMBUS, A. Poradca podnikateľ. Daňová optimalizácia. 2008. 
191 To isté.  
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Ø uplatňované PO, 

Ø uplatňované FO aj PO. 192 

V nasledujúcej Tabuľke 12 sú uvedené používané prostriedky daňovej 

optimalizácie podľa ZDP v jednotlivých krajinách a v nadväzujúcich podkapitolách je 

ich podrobnejší popis použitia.  

Tabuľka 12: Použitie uvedených prostriedkov daňovej optimalizácie v ČR a v SR 193 

 Česká republika Slovenský republika 

Oslobodenie od dane  áno áno 

Nezdaniteľné časti ZD áno áno 

Položky odčítateľné od ZD áno áno 

Zľavy na dani áno nie 

Daňový bonus áno áno 

 

8.1  Oslobodenie od dane 

Aj keď príjmy oslobodené od dane nepatria priamo do prostriedkov daňovej 

optimalizácie, pretože neovplyvňujú výšku základu dane ani samotnú daň, je sem 

oslobodenie zaradené z dôvodu nepriameho vplyvu na zníženie daňového bremena. 

V zákone o ZDP ČR § 4 a ZDP SR § 9 sú uvedené príjmy, ktoré sú o dane 

z príjmov fyzických osôb oslobodené. Oslobodené príjmy sú predmetom dane, ale 

nezdaňujú sa, čiže sa tieto príjmy neuvádzajú do daňového priznania daňovníka. 

Niektoré príjmy sú  oslobodené jednoznačne bez podmienok (napr. sociálne dávky 

v SR), ale niektoré musia splniť podmienky, za ktorých sa daný príjem oslobodzuje od 

dane (napr. časové kritérium pri predaji domu, bytu, povolenie od Ministerstva financií 

ČR pri prevádzkovaní lotérií a podobných hier). Takýchto druhov príjmov je veľa, preto 

sú uvedené iba niektoré z nich v nasledujúcej Tabuľke 13.194     

 

                                                 
192 KOLEMBUS, A. Poradca podnikateľ. Daňová optimalizácia. 2008. 
193 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR a ZDP SR. 
194 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 16. 
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Tabuľka 13: Vybrané príjmy oslobodené od dane porovnávané v ČR a v SR 195 

 Česká republika Slovenská republika 

predaj 

nehnuteľných vecí 

- bydlisko  2 roky, 

- nepatrí do OM 

- doba od nadobudnutia alebo 

vyradenia z OM  5 rokov 

predaj hnuteľných 

vecí 

- doba medzi nadobudnutím 

a predajom  1 rok, 

- ubehlo 5 rokov od vyradenia 

z OM  

- ubehlo 5 rokov od vyradenia 

z OM, 

- CP nie sú vecou hnuteľnou 

lotérie, sádzky, hry 

a súťaže 

- cena 10 000 Kč, 

- povolenie od MF 

- cena  165, 97 €, 

- povolenie,  

- cena zo zahraničia je 

oslobodená celkom 

sociálne dávky 
∑ príjmov  36-násobku 

minimálnej mzdy196 

- bez obmedzujúcich 

podmienok197 

 

Medzi sociálne dávky v ČR patria dávky z nemocenského poistenia, dôchodkového 

poistenia, štátnej sociálnej podpory, peňažná pomoc, pravidelne vyplácaný 

dôchodok.198  

Na Slovensku sa za sociálne dávky myslia dávky z verejného/individuálneho 

zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia, na 

zabezpečenie základných životných podmienok, príplatky k týmto dávkam a iné.199 

 

8.2  Nezdaniteľné časti základu dane  

Zahŕňa položky, ktoré pri splnených podmienkach znižujú základ dane. Nárok na 

nezdaniteľnú časť je potrebné patrične doložiť správcovi dane. Tieto položky nie je 

                                                 
195 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR § 4 a ZDP SR § 9. 
196 Presne vymedzené podmienky v zákone č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. § 4. 
197 Presne vymedzené podmienky v zákone č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších 
predpisov. § 9.  
198 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2012. § 4 odst. 1 písm. h). 
199 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9 odst. 2 písm. a). 
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možné odpočítať, ak základ dane je nulový alebo po výpočte vyšla strata. Tiež nie je 

možné túto čiastku previesť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.200 

Česká republika 

Tie nezdaniteľné časti, ktoré boli vytvorené na princípe solidarity a zohľadňovali 

rodinnú, sociálnu či zdravotnú situáciu daňovníka z príjmu, sú od 1.1.2005 uplatňované 

ako zľava na dani či daňový bonus (zvýhodnenia na dieťa) a od 1.1.2006 sú položky 

ako nezdaniteľné minimum, nezdaniteľná čiastka na manžela/ku, na invalidný 

dôchodok, na držiteľa preukazu ZTP/P a na študenta prevedené do systému 

uplatňovania zliav na dani. Medzi aktuálne nezdaniteľné časti základu dane patria:201 

· Odpočet hodnoty daru poskytnutý daňovníkom subjektom uvedených v ZDP ČR 

§  15 ods. 1 v rámci členských štátov EÚ, Nórska, Islandu, ak úhrnná hodnota daru 

v zdaňovacom období presiahne 2 % zo ZD alebo činí aspoň 1 000 Kč. Najviac 

možno odčítať 10 % (v roku 2015 zmena na 15 %) zo ZD. Jeden odber krvi sa 

oceňuje čiastkou 2 000 Kč.202 

· Čiastka úrokov zaplatených z úveru zo stavebného sporenia, z hypotečného úveru, 

pričom je použitý na financovanie bytových potrieb. V úhrnu táto čiastka nesmie 

presiahnuť 300 000 Kč (v roku 2015 zmena na 80 000 Kč) za rok zo všetkých 

úverov daňovníkov v rovnakej domácnosti. Pri platená úroku po určitú časť roku 

nesmie prekročiť 1/12 najvyššej možnej čiastky (25 000 Kč) za každý platený 

mesiac.203 

· Príspevok na penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom (zníženie základu 

dane o 6 000 Kč)  a penzijné poistenie, najviac do sumy 12 000 Kč. 204 

· Zaplatené súkromné životné poistenie do výšky 12 000 Kč. 205 

· Zaplatené členské príspevky členom odborovej organizácie do výšky 1,5 % 

zdaniteľných príjmov podľa § 6, maximálne do výšky 3 000 Kč za zdaňovacie 

obdobie (v  roku 2015 sa bude rušiť).206 

                                                 
200 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 78. 
201 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. s. 35. 
202 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 15 odst. 1. 
203 To isté. § 15 odst. 4. 
204 To isté. § 15 odst. 5. 
205 To isté. § 15 odst. 6. 
206 To isté. § 15 odst. 7. 
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· Úhrady za skúšky overujúce výsledky vzdelania do 10 000 Kč, u zdravotne 

postihnutého daňovníka 13 000 Kč a s ťažkým zdravotným postihnutím 15 000 Kč 

(v roku 2015 sa bude rušiť).207 

Slovenská republika 

V SR do tejto kategórie patria sumy, ktoré súvisia s osobou daňovníka alebo 

vyživovanými osobami. Od sumy platného životného minima sa odvíja výška 

nezdaniteľných častí základu dane. Pre určenie týchto častí je potrebné rozlišovať 

príjmy aktívne a pasívne, pretože nezdaniteľné časti sa odpočítavajú od úhrnu 

aktívnych čiastkových základov dane.208  

Do aktívnych príjmov sa zaraďujú príjmy zo závislej činnosti a príjmy SZČO. 

Medzi pasívne príjmy sa zaraďujú príjmy z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné 

príjmy. Od 1.1.2012 sú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu rozdelené na 

aktívne a pasívne príjmy. Medzi aktívne patria príjmy dosiahnuté na základe zmluvy o 

vytvorení diela a za umelecký výkon. Príjmy za už vytvorené diela a umelecké výkony 

na základe licenčnej zmluvy boli presunuté do pasívnych príjmov.209 

Medzi nezdaniteľné časti podľa ZDP SR § 11 patria:  

· Ročná suma vo výške 19,2-násobku platného životného minima (PŽM) (t.j. 19,2 

x 189,83 = 3 644,74 € pre zdaňovacie obdobie 2012), ak ZD neprevyšuje 100-

násobok sumy PŽM.210 Suma PŽM sa k 1.1.2013 mení na čiastku 194,58 € podľa 

Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.211 

· ZD je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, tak nezdaniteľná časť 

základu dane je suma rovná rozdielu 44,2-násobku PŽM a ¼ ZD, ak je suma 

nižšia ako 0, tak i nezdaniteľná časť je rovná nule.212  

· Na manžela/ku, ak žije s daňovníkom v domácnosti v zdaňovacom období 

a ďalšími podmienkami na uplatnenie  nezdaniteľnej časti od 1.1.2013 sú:  

                                                 
207 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 15 odst. 8. 
208 Daňové centrum. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2012. 
209 Daňové centrum. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2012. 
210 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 11 odst. 2 písm. a). 
211 Opatrenie MPSVaR SR č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima. § 1 odst. 1 písm. a). 
212 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 11 odst. 2 písm. b). 
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o ak sa manžel/ka stará o dieťa do zániku nároku na rodičovský príspevok na 

dieťa alebo 

o ak poberá príspevok na opatrenie alebo 

o ak je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie.213 

Potom sa prihliada na obmedzenia základu dane za podmienok, uvedených 

v Tabuľke 14 pre lepšiu prehľadnosť. 

Tabuľka 14:Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane 214 

                              Základ dane     

 

Nezdaniteľná 

časť ZD, ak manžel/ka:                  

 176,8-násobok PŽM  176,8-násobok PŽM 

nemá vlastný príjem =19,2-násobku PŽM = 63,4-násobku PŽM   ¼ 

ZD daňovníka 

- ak je tento rozdiel , 

nezdaniteľná časť ZD = 0. 

má vlastný príjem 19,2-

násobku PŽM 

= 19,2-násobku PŽM   

vlastný príjem manžela/ky 

= 63,4-násobku PŽM   ¼ 

ZD daňovníka   vlastný 

príjem manžela/ky. 215 

 

má vlastné príjem 19,2-

násobku PŽM 

= 0 216  

 

8.3  Položky odčítateľné od základu dane  

Daňovník má možnosť znížiť základ dane okrem bežných výdavkov aj o časť 

rovnakých výdavkov. Toto zníženie si môžu uplatniť fyzické (okrem príjmov zo 

závislej činnosti) aj právnické osoby.217 

Daňová strata je jednou z odčítateľných položiek ako v českej tak i v slovenskej 

legislatíve. Vzniká, ak výdaje prevyšujú príjmy. Stratu možno odčítať od základu dane 

podľa § 34 ZDP ČR do 5 zdaňovacích období nasledujúcich po období, za ktoré sa 

                                                 
213 MIHÁL, J. eTrend. Novela zákona o dani z príjmu od 1.1.2013.  
214 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 11. 
215 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 11 odst. 3 písm. b). 
216 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 11 odst. 3 písm. a). 
217 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 304. 
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daňová strata vymeriava. Zaokrúhľuje sa na celé koruny nahor.218 Podľa § 30 ZDP SR 

daňovú stratu možno odpočítať do 7 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období od 

obdobia, za ktoré bola daňová strata vykázaná.219 

V ČR sú ďalšími odčítateľnými položkami:  

Odpočet na projekty výskumu a vývoja podľa § 34 ZDP ČR, a to vo výške 100 % 

výdavkov, ktoré daňovník vynaložil na tieto projekty v danom zdaňovacom období. 

Túto položku možno odpočítať od základu dane najviac v 3 zdaňovacích obdobiach od 

obdobia, kedy tento nárok vznikol.220 

Odpočet na vysporiadanie v družstve vo výške 50 % čiastky, ktorú vysporiadal 

v období 1993-2005. Odpočet môže uplatniť v jednom alebo postupne vo viacerých 

zdaňovacích obdobiach, najneskôr dokonca zdaňovacieho obdobia v roku 2009.  

V rovnakej výške možno uplatniť tiež odpočet na vysporiadanie majetkových 

podielov.221 

 

8.4  Zľavy na dani 

Zľavy, ktoré sa použijú u fyzických osôb, nahradili nezdaniteľné časti základu dane 

s tým rozdielom, že zľavy znižujú vlastnú daň a nie základ dane. V rámci SR sa preto 

tieto položky zaraďujú do nezdaniteľnej časti základu dane. Týmito zľavami sú 

zvýhodnení podľa ZDP ČR:222 

· daňovníci, a to za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím – zľava vo 

výške 18 000 Kč a s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 60 000 Kč,223 

· daňovníci (na dani u FO, ktorého výška dane je vypočítaná pomocou 15 % sadzby 

zo ZDP ČR § 7) z titulu prísľubu investičného stimulu do 5 rokov,224  

                                                 
218 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 312, 313. 
219 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 30. 
220 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 305. 
221 To isté. s. 306. 
222 To isté. s. 319. 
223 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. §35 odst. 1. 
224 To isté. § 35a odst. 1 a 2. 
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· fyzické osoby na daňovníka vo výške 24 840 Kč, pre invaliditu vo výške podľa 

stupňa invalidity, pre držbu preukazu ZTP/P vo výške 16 140 Kč, na štúdium vo 

výške 4 020 Kč do 26 rokov (28 rokov pri doktorandskom štúdiu),225 

· fyzické osoby na manžela/ku vo výške 24 840 Kč, ak nemá vlastný príjem, ktorý 

presahuje 68 000 Kč, a ak je držiteľom preukazu ZTP/P čiastka sa zvyšuje na 

dvojnásobok.226 

 

8.5  Daňový bonus  

Daňový bonus patrí tiež medzi daňové zvýhodnenia. Týka sa iba fyzických osôb. 

Konkrétne sa jedná o daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa daňovníka žijúce s ním, 

a to v Českej republike podľa § 35c ZDP ČR vo výške 13 404 Kč ročne na každé 

takéto dieťa alebo vo výške dvojnásobku tejto sumy, ak je dieťa držiteľom preukazu 

ZTP/P. Podmienkou je, aby daňovník neuplatňoval zľavu na dani z titulu investičného 

stimulu.227 

V prípade slovenskej legislatívy je výška daňového bonusu uvedená v § 33 ZDP 

SR. Suma daňového bonusu sa každoročne mení.  Súvisí to so zmenou sumy životného 

minima. Zmeny v mesačnej výške daňového bonusu na každé dieťa sú uvedené 

v Tabuľke 15. 

Tabuľka 15: Vývoj mesačnej výšky daňového bonusu za obdobie od roku 2009-2013 228 

Obdobie Výška daňového bonusu  

01.07.2012 - 21,03 € 
01.07.2011 - 30.06.2012 20,51 € 
01.07.2010 - 30.06.2011 20,02 € 
01.07.2009 - 30.06.2010 20,00 € 
01.01.2009 - 30.06.2009 19,32 € 

 

Daňový bonus na jedno vyživované dieťa v roku 2012 je za celé zdaňovacie 

obdobie vo výške 249,24 €. Táto suma pozostáva z dvoch častí: od 1.1.2012 do 

                                                 
225 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 35ba odst. 1. 
226 To isté. § 35ba odst. 1 písm. b). 
227 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 332. 
228 SZČO. Daň z príjmov. 
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30.6.2012 sa používa pre výpočet suma 20,51 € a od 1.7.2012 do 31.12.2012 sa 

uplatňuje suma 21,03 €.229 

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník, ktorý nedosiahol v zdaňovacom 

období príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP SR vo výške 6-násobku minimálnej 

mzdy (t.j. 327,20 € x 6 = 1 963,20  € za rok 2012230; podľa nariadenia vlády SR, ktorým 

sa ustanovuje suma  minimálnej mzdy na rok 2013, sa zvýši na 337,70 €231).232 Od 

1.1.2013 sú tiež sprísnené podmienky pre uplatnenie daňového bonusu. Obmedzenia sú 

nasledovné:  

- daňovník musí dosahovať minimálnu výšku z tzv. aktívnych príjmov (dosiahol 

príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 odst. 1 a 2 

ZDP SR vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, 

- vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ZDP SR a  

- daňový bonus si môže uplatniť len do dovŕšenia 19 rokov vyživovaného dieťaťa.233 

 

Podľa ZDP SR sa do výšky daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie uplatňuje 

daňový bonus. V prípade, keď je vypočítaní daň nižšia ako suma daňového bonusu, 

daňovník požiada o vyplatenie rozdielu týchto dvoch súm.234  

 

Toto daňové zvýhodnenie podľa ZDP ČR môže uplatniť formou: 

· zľavy na dani – uplatní do výšky daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, 

· daňovým bonusom – je rozdiel, ktorý vznikne ak je daňové zvýhodnenie vyššie 

ako daňová povinnosť, uplatní sa, ak jeho výška činí aspoň 100 Kč a maximálne do 

výšky 60 300 Kč.235  

 

8.6  Daňové priznanie 

Existujú rôzne typy tlačív pre daňové priznanie. Daňovník si vyberá typ tlačiva 

podľa druhu činností, za ktoré dostal zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie. V SR 
                                                 
229 DASHŐFER, V. Mzdové účtovníctvo a personalistika. Zmeny sumy daňového bonusu na dieťa.  
230 Nariadenie vlády SR č. 343/2011 Z. z., k 1.1.2012. § 1 písm. a).  
231 Nariadenie vlády SR č. 326/2012 Z. z., k 1.1.2013. § 1 písm. a). 
232 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 33 odst. 1. 
233 MIHÁL, J. eTrend. Novela zákona o dani z príjmu od 1.1.2013.  
234 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 33 odst. 6. 
235 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 51. Tiež ZDP ČR § 35c. 
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a v ČR je rozdelenie týchto typov tlačív rovnaké s tým rozdielom, že sú inak 

pomenované. 

Fyzické osoby, ktorým plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti podľa ZDP ČR § 7, podávajú tzv. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viď 

Príloha 1) a podľa § 6 odst. 1 a 2  ZDP SR podávajú tzv. FO typ B – Daňové priznanie 

k dani z príjmu fyzických osôb (viď Príloha 2) (tieto typy priznania sú určené aj 

daňovníkom, ktorí majú príjmy podľa § 5 - § 8 ZDP SR a podľa § 6 - § 10 ZDP ČR). 

Formuláre obsahujú úvodné údaje o daňovníkovi (o jeho deťoch, manželke/manželovi) 

a oddiel pre vyplnenie údajov o čiastkových základoch daní. 236 

Hlavné rozdiely ohľadom priznania k dani (t.j. minimálna výška zdaniteľných 

príjmov pre podanie daňového priznania, posledný termín podania a zaplatenia dane) 

znázorňuje nasledujúca Tabuľka 16. 

Tabuľka 16: Porovnanie rozhodujúcich údajov k podaniu daňového priznania a k zaplateniu dane 
za uvedené roky v ČR a v SR 237 

DP 

za 

rok 

  Minimálna výška 

zdaniteľných 

príjmov ročne 

Minimálna daň 

a penále ročne  
Termín 

2011 
ČR 15 000 Kč  200 Kč 

do 2.4.2012/2.7.2012 

 + 5 prac. dní 

SR 1779,65 € 16,60 € do 2.4.2012/2.7.2012 

2012 
ČR 15 000 Kč 

 200 Kč do 2.4.2013/1.7.2013 

+ 5 prac. dní 

SR 1 822,37 € 16,60 € do 2.4.2013/1.7.2013 

2013 
ČR 15 000 Kč  200 Kč 

do 2.4.2014/1.7.2014 

+ 5 prac. dní 

SR  1 867,97 € 16,60 € do 2.4.2014/1.7.2014 

Poznámka 1: Termíny sú uvedené konkrétne k danému roku vzhľadom na pripadajúce sviatky či 
nepracovné dni. Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov resp. 6 mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia.238 

                                                 
236 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 142. 
237 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR § 38b a § 38g, ZDP SR § 46 a § 49. 
238 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 49. 
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Povinnosť podať daňové priznanie má každý, komu vzniká táto povinnosť zo 

zákona alebo koho k tomu správca dane vyzve.239  

Z Tabuľky 16 vyplýva, že v Českej republike, ak daňovníkovi plynie povinnosť 

zo ZDP ČR, tak je povinný priznať daň ten, ktorého ročné celkové zdaniteľné príjmy 

presiahnu sumu 15 000 Kč. To neplatí, ak bola daň vybraná z týchto príjmov zrážkou 

alebo zálohou a ak sa jedná o príjmy oslobodené. Daň alebo penále sa nepredpisujú 

a neplatia, ak nepresiahne čiastku 200 Kč. Tieto uvedené sumy sa za posledný rok 

nemenili a ani v tomto roku zatiaľ neprišlo k zmene. 240  

Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2012 možno podať a daň zaplatiť, ak ho 

vyplňuje daňovník sám bez daňového poradcu, do 2.4.2013. Tento termín možno 

prekročiť bez pokuty o 5 pracovných dní (t.j. do 9.4.2013). V prípade, že daňové 

priznanie vyplňuje daňový poradca, daňovník do 2.4.2013 predloží príslušnému 

finančný úrad plnú moc k podaniu daňového priznania daňovým poradcom. Takéto 

daňové priznanie je možné podať do 1.7.2013, pričom tiež platí prekročenie 5 

pracovných dní.241 

V prípade daňovej povinnosti na Slovensku podľa § 46 ZDP SR, aby sa daň 

nevyrúbila a neplatila, nesmie za zdaňovacie obdobie presiahnuť hodnotu 16,60 €. Táto 

suma sa za posledný rok nemení a ani nie je v pláne jej zmena na nasledujúce 

zdaňovacie obdobie. Podať daňové priznanie nevzniká tiež v prípade, ak celkové 

zdaniteľné príjmy nepresiahne za zdaňovacie obdobie 50 % nezdaniteľnej časti základu 

dane (t.j. 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného 

k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia). Podľa Opatrenia Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima je platné životné minimum 

k 1.1.2012 189,83 € 242, z toho vyplýva, že výška ročného príjmu, do ktorej nemusí 

daňovník podávať daňové priznanie je 1822,37 €. V prípade daňového priznania za rok 

2011 bola určená výška životného minima k 1.1.2011 na sumu 185,38 € 243 a k 1.1.2013 

na sumu 194,58 € 244, od ktorej sa odvíja minimálna výška zdaniteľných príjmov pre 

                                                 
239 DVOŘÁKOVÁ, L. a spol. DANĚ I.. s. 142. 
240 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 38b a § 38g. 
241 Peníze.cz. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 
242 Opatrenie MPSVaR SR č. 194/2011 Z. z. o úprave súm životného minima k 1.7.2011. § 1 písm. a). 
243 Opatrenie MPSVaR SR č. 300/2010 Z. z. o úprave súm životného minima k 1.7.2010. § 1 písm. a). 
244 Opatrenie MPSVaR SR č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima k 1.7.2012. § 1 písm. a). 
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podanie daňového priznania. Táto minimálna výška zdaniteľných príjmov je však 

bezprostredná, ak je daň vyberané zrážkou, alebo daňovník uplatňuje daňový bonus 

alebo ak sa zrážajú preddavky na daň.245 

Posledný termín odovzdania daňového priznania a uhradenia dane je do 2.4.2013 

a oproti minulému roku sa nedá posunúť o pár mesiacov, ak sa nejedná o PO a FO, 

ktorým plynú príjmy zo zahraničia (posun o 3 resp. 6 mesiacov do 1.7.2013 resp. do 

30.9.2013).246 

 

8.7  Daňová povinnosť  

Pre určenie výšky dane je potrebné stanoviť základ dane fyzickej osoby. Základ 

dane sa vyvodí z čiastkových základov dane, ktoré sú tvorené z jednotlivých druhov 

zdaniteľných príjmov. Pre výpočet dane fyzických osôb existuje algoritmus, ktorú je 

podobný v ČR i v SR. Základné rozdiely možno nájsť v odlišných čiastkach 

u odpočítateľných položiek, zľave na dani, daňovej sadzbe či pri uplatnení daňového 

bonusu. Princíp zdanenia fyzických osôb je zjednodušene znázornený v nasledujúcich 

schémach na Obrázku 3 a Obrázku 4.247 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 46. 
246 MAKAROVÁ, X. eTrend. Ako zvládnuť daňové priznanie 2013.  
247 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 36. 
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Obrázek 3: Všeobecná schéma zdanenia fyzickej osoby v ČR 248 

                                                 
248 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 30-32. 
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Obrázok 4: Všeobecná schéma zdanenia fyzickej osoby v SR249 

 

                                                 
249 Spracovanie podľa Zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.  
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8.7.1  Spôsob výpočtu dane v ČR  

1) Čiastkový základ dane zo závislej činnosti a z funkčného pôžitku: 

ČZD§6 = Pc x 1, 34 ; ČZD§6 je väčší ako nula  

kde: Pc – je celkový ročný príjem (hrubý príjem, hrubá mzda) a koeficient 1,34 – 

čiastka odpovedajúca poistnému na sociálnom zabezpečení a príspevku na štátnu 

politiku zamestnanosti a poistnému na všeobecné zdravotné poistenie.250 

 

2) Čiastkový základ dane z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: 

ČZD§7 = P - Vdzu ; ČZD§7 sa môže rovnať nule alebo môže byť väčší/menší    

ako nula  

kde: P –  sú príjmy plynúce daňovníkovi v zdaňovacom období a Vdzu – výdaje na 

dosiahnutie (napr. spotreba materiálu, energie, nájom, prepravné), zaistenie (napr. 

poistenie majetku) a udržanie (napr. odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

výdaje na opravu a údržbu) príjmu.251 

3) Čiastkový základ dane z kapitálového majetku: 

ČZD§8 = P ; ČZD§8 je väčší alebo rovný nule 

4) Čiastkový základ dane z prenájmu: 

ČZD§9 = P - Vdzu ; ČZD§9 sa môže rovnať nule alebo môže byť väčší/menší    

ako nula  

5) Čiastkový základ dane z ostatných príjmov:  

ČZD§10 = P – Vd ; ČZD§10 je väčší alebo rovný nule 

kde: Vd - výdavky na dosiahnutie príjmov (napr. spotreba materiálu, energie, nájom, 

prepravné). Nie je možné uplatniť výdavky na zaistenie a udržanie príjmov.252  

 

                                                 
250 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 36 a ZDP ČR § 6 odst. 13. 
251 To isté. s 36-37. ZDP ČR § 7 odst. 3. 
252 To isté. s. 37 a ZDP ČR § 10 odst. 4. 
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Po takto vypočítaných čiastkových základov dane, možno prejsť k výpočtu základu 

dane:  

6) ZD = (ČZD§6 + ČZD§7 + ČZD§8 + ČZD§9 + ČZD§10) - §15 - §34; ZD je väčší    

    alebo rovný nule 253 

Ako možno z výpočtov vidieť u príjmov z podnikania a samostatnej zárobkovej 

činnosti a u príjmov z prenájmu môže vzniknúť daňová strata, ktorú možno odpočítať  

od základu dane. Možno uplatniť takú daňovú stratu, ktorá bola vymeraná za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do 5 nasledujúcich rokov.254 

Z takto vypočítaného základu dane možno vyjadriť výslednú daň ako súčin základu 

dane zníženého o nezdaniteľné časti ZD a o odčítateľné položky od ZD zaokrúhleného 

na celé 100 Kč dole a sadzby dane, ktorá činí 15 %: 

7) Daň = ZD x 0,15.255 

 

8.7.2  Spôsob výpočtu dane v SR 

Pre výpočet dane je potrebné najskôr vyčísliť čiastkové základy dane podľa ZDP 

SR § 5, § 6 odst. 1 a 2. ČZD § 5 dosiahnuť tak, že sa príjmy podľa tohto paragrafu 

znižujú o povinné poistenie podľa § 5 odst. 8 ZDP SR. Pri ČZD § 6 sa príjmy môžu 

znížiť buď o preukázateľné daňové výdavky alebo (ak je to výhodnejšie) o paušálne 

výdavky a o povinné poistenie podľa § 6 odst. 10 ZDP SR.256 

V čiastkových základoch dane podľa § 6 (príjem z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti) môže vyjsť daňová strata, ktorú môže uplatniť podľa § 30 ZDP 

SR. To znamená, že daňovú stratu možno odpočítať od zdaňovacieho obdobia, kedy 

bola strata vykázaná, najviac do nasledujúcich 7 bezprostredne po sebe idúcich 

zdaňovacích  období. 

                                                 
253 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009. s. 37. 
254 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. § 34 odst. 1. 
255 To isté. § 16.  
256 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 5 a § 6. 
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1) ČZD§5 + ČZD§6(1) + ČZD§6(2) – DS§30 257 

Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú nezdaniteľné časti podľa 

§11. Vyjadrujú možnosť daňovníka odpočítať určité čiastky, ktoré súvisia s jeho osobou 

alebo vyživovanými osobami. Zároveň sa vypočítajú čiastkové základy dane 

z pasívnym príjmov, t.j. príjmy z prenájmu § 6 odst. 3, príjmy z použitia diela a použitia 

umeleckého výkonu § 6 odst. 4, príjmy z kapitálového majetku § 7 a ostatné príjmy § 8. 

2) ZD = (ČZD§5 + ČZD§6(1) + ČZD§6(2) – DS§6) - §11 + ČZD§6(3) + ČZD§6(4) 

+ ČZD§7 + ČZD§8; ZD je väčší alebo rovný nule 258 

Pri základe dane rovnom nule má daňovník nárok na vyplatenie daňového bonusu 

na vyživované dieťa podľa § 33. V prípade, ak mal daňovník v zdaňovacom období 

zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 odst. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej 

mzdy a vykázal ČZD§6, môže si uplatniť daňová bonus v hodnote 19,32 € mesačne na 

každé vyživované dieťa, ktoré žije v domácnosti spolu s daňovníkom. 259 

Z vypočítaného základu dane, ktorého hodnota je väčšia ako nula, sa daň vypočíta 

sadzbou dane vo výške 19 % alebo 25 % zo základu dane fyzických osôb znížený 

o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane. Od 1.1.2013 sa daň vypočíta na 

základe tzv. progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb s 2 sadzbami dane: 

· 19 % zo ZD do výšky 176,8-násovku sumy PŽM vrátane: 

3a) Daň = ZD x 0,19 260 

· 25 % zo ZD presahujúceho 176,8-násovku sumy PŽM: 

3b) Daň = ZD x 0,25.261 

Pri splnených podmienkach si môže daňovník uplatniť nárok na úľavu na dani pre 

príjemcov investičnej pomoci podľa ZDP SR § 30a do výšky dane pripadajúcej na 

pomernú časť základu dane (ZD sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel 

                                                 
257 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 4 a § 30. 
258 To isté. § 4 a § 11. 
259 To isté. § 33. 
260 MIHÁL, J. eTrend. Novela zákona o dani z príjmu od 1.1.2013.  
261 To isté. 
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oprávnených nákladov, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc a súčtu hodnoty 

vlastného imania daňovníka z účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie; alebo 

koeficientom vo výške 0,8). Tento nárok si môže daňovník uplatniť na 10 po sebe 

idúcich zdaňovacích období.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 30a. 
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9 Modelové príklady  

Analytická časť je zameraná na praktickú ukážku uvedenej teórie, zameranú na 

porovnanie daňovej povinnosti fyzických osôb, konkrétne osôb samostatne zárobkovo 

činných, vo zvolených krajinách. Keďže modelové situácie zdaňovania slúžia pre 

porovnanie daňového zaťaženia daňovníkov v  konkrétnych krajinách, budú počítané 

jednoduchým spôsobom s cieľom vyvodiť, čo najnižšiu daňovú povinnosť. Na konci 

tejto časti budú uvedené návrhy na zmenu právnej úpravy a dopady, ktoré by táto zmena 

mohla spôsobiť.  

 

9.1  Metodika rozhodovania medzi variantmi prostriedkov daňovej 

optimalizácie daňovníka SR 

V tejto podkapitole je uvedený zjednodušený „postup“ výberu faktorov, ktoré majú 

vplyv na výslednú daňovú povinnosť a tiež ako vylúčiť platenie dane, podanie 

daňového priznania a v prípade povinnosti daň zaplatiť, ako dosiahnuť, aby bolo daňové 

zaťaženie čo najnižšie: 

1) Ako prvé, sa musí začínajúci podnikateľ rozhodnúť, akú formu podnikania 

uprednostní, či bude podnikať ako fyzická alebo právnická osoba alebo ako 

združenie. Toto rozhodnutie závisí od predmetu podnikania a od iných faktorov 

(napr. od vstupného kapitálu). Rozhodnutie tak ovplyvní spôsob zdanenia či 

použitie prvkov daňovej optimalizácie. Obrázok 5 znázorňuje spôsoby zdanenia 

príjmov (P) daňovníka pri výbere formy podnikania. Napríklad, ak sa daňovník 

rozhodne pre podnikanie ako fyzická osoba, príjmy budú zdaňované daňou 

z príjmov FO. Forma účtovníctva či uplatnenie paušálnych výdavkov (V) môže 

ovplyvniť základ dane.263 

 

 

 

 

  

                                                 
263 KOLEMBUS, A. Poradca podnikateľa. Daňová optimalizácia. 2008.  
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Obrázok 5: Výber formy podnikania daňovníka a spôsob zdanenia jeho príjmov 264     

2) Pri samotnom zamyslení, či je daňovník povinný daň platiť alebo nie, rozhoduje 

výška zdaniteľných príjmov ako je uvedené v Tabuľke 17 (tými nie sú napríklad 

dôchodky, materský či rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti), ktoré 

daňovník dosiahol za kalendárny rok. Aby teda daňový subjekt daň neplatil 

a zároveň nepodal daňové priznanie, jeho zdaniteľný príjem nemôže presiahnuť 

čiastku 1 822,37 € (platné za zdaňovacie obdobie 2012). Výnimkou je, ak si 

daňovník nárokuje na daňový bonus na deti.265 

Pri presiahnutí sumy z bodu 2), sa daň nevyrubí a neplatí do minimálnej výšky dane 

16,60 €. Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní 

nepresiahne sumu 3,32 €.266                                                        

Tabuľka 17: Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň v závislosti od výšky ročných 
zdaniteľných príjmov 267 

Výška ročných 

zdaniteľných príjmov 
Daňové priznanie daň 

0 € - 1 822, 37 € nie nie 

1 822, 37 € áno 
nie 16, 60 € 

áno 16, 60 € 

1 822, 37 € áno nie  3, 32 € 

                                                 
264 Vlastné spracovanie tabuľky podľa KOLEMBUS, A. Poradca podnikateľa. Daňová optimalizácia.  
265 MAKAROVÁ X., eTREND. Ako zvládnuť daňové priznanie 2013.  
266 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 46. 
267 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 46. 

    Forma 

podnikania 

 Fyzická osoba 

 Právnická osoba 

 Združenie 

 Daň z príjmu FO 

 Daň z príjmu PO 

Daň z príjmu FO 

(P a V zahrnuté 

do ZD každého 

účastníka rovným 

dielom) 
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3) Daňovník ďalej môže využiť prvky daňovej optimalizácie. Jedným z nich je 

nezdaniteľná časť ako je uvedené v Tabuľke 18 - na jej nárok má daňovník do 

výšky 3 644,74 €, ak sú jeho príjmy aktívne - iba zo zamestnania a z podnikania 

podľa ZDP SR §5 a §6 ods. 1 a 2. Tiež si môže odrátať nezdaniteľnú sumu na 

nepracujúcu manželku alebo manžela vo výške  3 644,74 €.268 

Tabuľka 18: Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti 269 

Nezdaniteľná suma nárok na odpočet 

3 644, 74 € áno 

 

4) Ďalším krokom daňovej optimalizácie je oslobodenie niektorých druhov príjmov 

od dane uvedených v Tabuľke 19. Ak má daňovník príjmy i z prenájmu (podľa 

ZDP SR § 6 odst. 3, z príležitostných činností a príjmy z príležitostného prenájmu 

hnuteľných vecí sú tieto príjmy oslobodené do výšky 500 €. Ak tieto príjmy sumu 

500 € presiahnu, zdania sa príjmy iba nad touto hranicou. 

Oslobodené sú tiež príjmy, do výšky 500 €, z prevodu opcií, z prevodu cenných 

papierov, obstaraných od 1.1.2004 (skôr kúpené CP sú oslobodené celkom), 

z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti 

a členských práv družstva, ktoré sú obstarané tiež od 1.1.2004. 

Ak daňovníkovi vyplývajú príjmy z prevodu aj z prenájmu, má nárok iba na jedno 

oslobodenie do výšky 500 €.270 

Tabuľka 19: Podmienky pre nárok na oslobodenie vybraných druhov príjmov 271 

Oslobodenie  P   500 € 500 € 

príjem z prenájmu á  iba príjmy do výšky hranice 

príjem z prevodu opcií, CP, 

z účasti na s.r.o., k. s., 

členských práv družstva 

á  nie 

príjem z prenájmu aj z 

prevodu 
nárok iba na 1 oslobodenie  nie 

                                                 
268 MAKAROVÁ X., eTREND. Ako zvládnuť daňové priznanie 2013.  
269 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 11. 
270 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 9. 
271 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 9. 
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5) Daňovník si môže vybrať či si uplatní skutočne preukázateľné zdaniteľné výdavky 

alebo si uplatní paušálne výdavky u jednotlivých druhov príjmov uvedených 

v Tabuľke 20. Paušálne výdavky, pre rok 2013, vo výške 40 %, sa dajú uplatniť 

u príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a to 

do maximálnej výšky 5 040  €. Paušálne výdavky vo výške 25 % sa dajú uplatniť 

u príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného 

hospodárstva tiež do výšky 5 040  €.272 

Tabuľka 20: Uplatnenie paušálnych výdavkov pri vybraných druhoch príjmov 273 

Druh príjmu Paušál Max. suma 

z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 
40 % z P 

5 040 € 
z prenájmu 

z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného 

a vodného hospodárstva  
25 % z P 

 

6) Spôsob ako znížiť výšku samotnej dane je možné uplatnením daňového bonusu. 

Túto možnosť má daňovník, ktorý má dieťa a za podmienok stanovených podľa 

§  33 ZDP SR.274 

 

9.2  Metodika rozhodovania medzi variantmi prostriedkov daňovej 

optimalizácie daňovníka ČR 

Tak isto aj v ČR je zaužívaný určitý „postup“, pre čo najefektívnejšie zníženie 

daňovej povinnosti či neplatenia dane v súlade s legislatívou ČR. Postup je podobný 

slovenskému, no s odlišnosťami, napríklad vo výškach spomínaných čiastok. 

1) Po výbere formy podnikania českého daňovníka je daňovník povinný podľa výšky 

zdaniteľných príjmov, ktoré dosiahol za zdaňovacie obdobie, podať daňové 

priznanie a daň zaplatiť, za podmienok uvedených v Tabuľke 21. Prípad, kedy 

daňovník má túto povinnosť, nastáva, ak jeho ročné zdaniteľné príjmy presiahnu 

čiastku 15 000 Kč, ak sa nejedná o príjem od dane oslobodený alebo príjmy 

                                                 
272 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10 a § 8 odst. 9. 
273 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 6 a § 8. 
274 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 33. 
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vyberané zrážkou. Daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať i v prípade, 

že jeho príjmy túto čiastku nedosiahli, ale vykazujú daňovú stratu. Daňovník 

nepodáva priznanie, ak má okrem príjmov zo závislej činnosti a funkčného pôžitku 

za splnených podmienok podľa § 38k i príjmy podľa § 7 až § 10, no ich výška 

nepresiahne 6 000 Kč. Daň daňový subjekt neplatí, ak nepresiahne čiastku 

200  Kč.  275 

Tabuľka 21: Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň v závislosti od výšky ročných 
zdaniteľných príjmov 276  

Výška ročných 

zdaniteľných príjmov 
Daňové priznanie daň 

0 Kč – 15 000 Kč 
nie nie 

áno – daňová strata nie 

15 000 Kč áno 
nie 200 Kč 

áno 200 Kč 

 

2) Ak má daňovník povinnosť podať daňové priznanie môže si ďalej uplatniť prvky 

daňovej optimalizácie. Ak má príjmy, ktoré za daných podmienok uvedených v § 4 

ZDP ČR spĺňa, tieto príjmy nepodliehajú zdaneniu, ale sú oslobodené. Niektoré 

z týchto príjmov sú uvedené v podkapitole 8.1, str. 56.277 

3) Pri výpočte základu dane, daňovník musí uvážiť, či je preňho výhodné uplatniť 

skutočne vynaložené výdaje alebo paušálnu čiastku pri príjmoch podľa § 7, § 9 či 

§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP ČR.278 

4) Ďalší spôsob daňovej optimalizácie je zaradiť príjmy do nezdaniteľných častí 

základu dane (viď podkapitolu 8.2, str. 57) pri splnených podmienok podľa § 15 

ZDP ČR.279 

5) Po výpočte dane má daňovník FO nárok na uplatnenie zľavy na daňovníka podľa 

§  35ba ZDP ČR a ďalšie zľavy podľa tohto paragrafu za splnených podmienok. 

Taktiež má nárok na daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s ním 

                                                 
275 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. § 38b a § 38g. 
276 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR §38b a § 38g. 
277 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. § 4. 
278 To isté. § 7, § 9 a § 10. 
279 To isté. § 15. 
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v domácnosti, za podmienok uvedených v § 35c ZDP ČR, vo forme zľavy na dani 

alebo daňového bonusu alebo zľavy na dani a daňového bonusu.280 

 

9.3  Porovnanie zdaňovania OSZČ pri uplatňovaní výdajov paušálnou 

čiastkou v SR a v ČR 

Uplatňovanie výdajov paušálnou čiastkou má výhodu v zjednodušenej evidencii pre 

drobných podnikateľov a tiež v tom, že podnikateľ vie, koľko a kedy bude na dani platiť 

a v prípade, že mu to nevyhovuje, môže ešte v máji stanovenú čiastku odmietnuť.  

Ako je uvedené v teoretickej časti hlavným rozdielom uplatňovania výdajom 

percentom z príjmov v SR a ČR je, že slovenský daňovník nesmie byť platiteľom dane 

z pridanej hodnoty alebo je ním iba časť zdaňovacieho obdobia a musí viesť evidenciu 

o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.281 Český daňovník  je 

povinný viesť jednoduchú evidenciu o dosiahnutých príjmoch, pohľadávkach 

a o hmotnom majetku používaného pre výkon činnosti, a ak je platiteľom dane 

z pridanej hodnoty je povinný viesť evidenciu podľa zvláštneho právneho predpisu.282            

Podľa slovenskej legislatívy v daňových výdavkoch nie je zahrnuté zaplatené 

povinné poistné a príspevky, ak neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich 

zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch 

v preukázanej výške.283 

Uvedené rozdiely sú zhrnuté v nasledujúcej Tabuľke 22. 

 

 

 

                                                 
280 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. § 35ba a § 35c. 
281 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10. 
282 BRYCHTA, I. a kolektív. Daň z příjmů. s. 53 a 54. 
283 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10. 
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Tabuľka 22: Rozdiely pri uplatňovaní výdajov paušálnou čiastkou v SR a ČR284 

 Daňovník SR Daňovník ČR 

evidencia príjmov povinne vedie v časovom slede povinne vedie 

evidencia pohľadávok povinne vedie povinne vedie 

evidencia majetku nevedie povinne vedie 

evidencia zásob povinne vedie nevedie 

platiteľ DPH nesmie byť za celé zdaňovacie obdobie môže byť 

výdavky zahrnuté do paušálu okrem poistného a príspevkov všetky 

 

Podľa slovenskej legislativy si môže daňovník uplatniť výdavky, za podmienok 

uvedených vyššie, vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti a tiež z príjmov z prenájmu, z použitia diela a umeleckého 

výkonu.285 

Podľa ZDP ČR možno uplatniť výdavky v rôznych výškach vzhľadom na druh 

príjmu. Výška výdavkoch uvedených v percentách z úhrnu príjmov v ČR v porovnaní 

so slovenskou legislatívou je uvedená v nasledujúcej porovnávacej Tabuľke 23. 

Tabuľka 23: Výška paušálnych výdavkov v percentách v ČR a SR v roku 2013 286 

Rok Štát 

Poľnohospodárska 

výroba, lesné a vodné 

hospodárstvo 

Živnosť 

(remeselná) 

Iné 

podnikanie 
Prenájom 

Prenájom 

obchodnéh

o majetku 

2009 
ČR 80% 50% (60%) 40% 30% X 

SR 40% 40% (60%) 40% 40% X 

2010 
ČR 80% 60% (80%) 40% 30% X 

SR 40% 40% (60%) 40% 40% X 

2011 
ČR 80% 60% (80%) 40% 30% 30% 

SR 40% 40% 40% 40% X 

2012 
ČR 80% 60% (80%) 40% 30% 30% 

SR 40% 40% 40% 40% X 

2013 
ČR 80% 60% (80%) 40% 30% 30% 

SR 40% 40% 40% 40% X 

                                                 
284 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP SR § 6 a ZDP ČR § 7. 
285 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10. 
286 Vlastné spracovanie tabuľky podľa ZDP ČR § 7 a ZDP SR § 6.  



80 
 

Výška paušálu sa po minulé roky menila. V Slovenskej republike sa v roku 2009 

uplatňovali výdavky tiež vo výške 40 % z úhrnu uvedených príjmov, okrem príjmov 

z remeselnej činnosti, kde mohol daňovník uplatniť výdavky vo výške 60 %. Od roku 

2011 je percentuálna výška výdavkov u všetkých druhoch príjmov z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti rovnaká vo výške 40 %. Ďalšia zmena, ktorá nastala 

v tomto roku je obmedzenie paušálnej čiastky, čo znamená, že bol určený strop, do akej 

výšky výdavkov si môžu daňovníci uplatniť paušál.287 Strop bol navrhnutý na 2 400  € 

ročne (200  € mesačne).288 

V roku 2013 si daňovníci, ktorí za rok zarobia nad 12 600 € a využívajú paušál, 

budú môcť odrátať 40 % zo svojich príjmov, ale len do výšky 5 040 € za rok. To 

znamená, že čím vyšší príjem daňovník má, tým bude mať toto obmedzenie vyšší 

dosah. Toto obmedzenie môže mať za dôsledok, že daňovníci začnú využívať skutočné 

výdavky a s tým spojené vedenie účtovníctva.289 

V Českej republike v roku 2009 bol oproti roku 2013 najväčší rozdiel v uplatnení 

60% z príjmov zo živnosti remeselnej a 50 % z príjmov zo živnosti okrem remeselnej. 

V nasledujúcom roku 2010 prišlo k zjednoteniu sadzby paušálu vo výške 80 % 

z príjmov  z poľnohospodárskej výroby, z lesného a vodného hospodárstva a z príjmov 

z remeselnej živnosti. U živnosti okrem remeselnej sa dali uplatniť výdavky vo výške 

60 % z týchto príjmov.290  

V roku 2011 pribudlo uplatnenie paušálu u príjmoch z prenájmu majetku 

zaradeného do obchodného majetku vo výške 30 % z týchto príjmov. To isté platí aj pre 

rok 2012.291  

Aktuálne platia hodnoty uvedené v Tabuľke 23 s tým, že od roku 2013 si daňovník 

môže uplatniť pri sadzbe paušálu 30 % a 40 %, len ak jeho príjmy neprekročili čiastku    

2 mil. Kč. Konkrétne 30 % z úhrnu príjmov z prenájmu maximálne do výšky 

                                                 
287 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10. 
288 MFSR. Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému - nové znenie. 
289 CSERNÁK, P. Peniaze.pravda. Paušálne výdavky sa dajú nahradiť skutočnými.  
290 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. 2009 a 2010. § 7 odst. 7. 
291 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. 2011 a 2012. § 7 odst. 7. 
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600 000  Kč a 40 % z úhrnu príjmov z iného podnikania to bolo možné bez 

obmedzenia, od tohto roku však do výšky 800 000 Kč.292  

 

9.4  Výpočet dane pri uplatnení paušálnych výdavkov  

Po splnení zákonom stanovených podmienok pre uplatnenie paušálnych výdavkov, 

možno vypočítať čiastkový základ dane podľa slovenskej legislatívy, ako rozdiel medzi 

príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 

a paušálnych výdavkov vo výške 40 % z týchto príjmov. Vypočítaná čiastka sa zníži 

o povinné poistenie a o príspevky do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ďalej sa tento 

základ dane upraví o nezdaniteľné časti a po zaokrúhlení sa daň vypočíta sadzbou 19 % 

(25 %). Túto daň je možné znížiť o daňový bonus.293 

V ČR sa základ dane vypočíta, pri využití paušálnych výdavkov, ako rozdiel 

zdaniteľných príjmov z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti a výdavkov 

v podobe percent týchto príjmov. Po odpočítaní nezdaniteľných častí a odčítateľných 

položkách od základu dane,  zaokrúhleného na celé 100 koruny dole, sa daň vypočíta 

sadzbou dane 15 %.294 

 

9.4.1 Problematika výpočtu sociálneho a zdravotného poistenia 

daňovníka SR 

Každý z týchto druhov poistenia má odlišný výpočet, preto sa táto podkapitola 

venuje každému poisteniu zvlášť.  

Zdravotné poistenie 

Za poistné sa považuje celoročná čiastka, ktorá je zúčtovaná na základe ročného 

zúčtovania poistného. Preddavkami sú myslené zálohy na poistné za príslušný 

                                                 
292 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. 2013. § 7 odst. 7. 
293 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 15. 
294 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. § 16. 
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kalendárny mesiac. Tie sa potom zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného. SZČO si 

vypočítajú a odvádzajú preddavky na poistné samy. 295 

Pri výpočte možno postupovať nasledovne:  

1) V prvom kroku je potrebný výpočet tzv. vymeriavacieho základu (VZ), pretože 

výška poistného od neho závisí. Za vymeriavací základ sa považujú príjmy platiteľa 

poistného (u SZČO to sú príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej 

činnosti podľa § 6 ZDP SR) za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platí 

formou preddavkov.296 

VZ sa od 1.1.2013 vypočíta ako podiel ZD z príjmu FO, ktorý nie je znížený 

o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské 

poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné 

dôchodkové sporenie,  poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie 

v nezamestnanosti, pričom sa výsledná suma vydelí počtom mesiacov podnikania, 

a koeficientu 1,486.297 

Zmena nastala vo výpočte základu dane z príjmu FO, kedy nebol tento základ dane 

v predchádzajúcich rokoch znížený iba o zaplatené poistné na verejné zdravotné 

poistenie. Koeficient bol pôvodne vo výške 2,4. Nezmení sa hneď na výšku 1,486, 

ale bude sa počas rokov 2013 až 2015 postupne znižovať ako je znázornené v 

Tabuľke 24.298 

   Tabuľka 24: Budúci vývoj výšky koeficientu v rokoch 2013-2015 299 

Rok 2013 2014 2015 

Výška koeficientu 1,9 1,6 1,486 

VZ sa do konca roka 2012 počíta podľa vzorca: 

VZ = 

é

 

 
                                                 
295 Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preddavky na poistné.  
296 Všeobecná zdravotná poisťovňa. Novinky od 1.1.2013. 
297 To isté. 
298 To isté. 
299 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa. Novinky od 1.1.2013. 
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Od 1.1.2013 výpočet VZ možno vyjadriť vzorcom: 

VZ =  

2) Takto vypočítaný VZ však platiteľ poistného musí porovnať s tzv. minimálnym 

a maximálnym VZ určený zo zákona.  

Minimálny VZ - u SZČO je to od 1.1.2013 50 % (v predchádzajúcich rokoch to e 

44,2%) z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR podľa Štatistického úradu 

SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu).300 

Maximálny VZ - u všetkých platiteľov od 1.1.2013 predstavuje 5-násobok 

(v predchádzajúcich rokoch to bol 3-násobok) priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu 

obdobiu.301 

Vzhľadom na to, že výšky, týchto zo zákonu určených vymeriavacích základov, 

závisí od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca SR, sa preto každoročne mení, 

ako je znázornené v Tabuľke 25. Uvedené sú roky 2009-2013, a to z jediného 

dôvodu – potreby výpočtu výšky poistného v modelových príkladoch za rok 2009-

2013. 

   Tabuľka 25: Vývoj výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné     
   poistné v rokoch 2009-2013 302 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Minimálny VZ 295,50 € 319,57 € 329,06 € 339,89 € 393 € 

Maximálny VZ 2 006,16 € 2 169,09 € 2 233,50 € 2 307 € 3 930 € 

 

3) Vypočítaný VZ sa vynásobí príslušnou sadzbou poistného. Pre SZČO je sadzba 

poistného vo výške 14 %, v prípade ak je osobou zdravotne postihnutou je sadzba 

nižšia, a to vo výške 7 %. Výpočet mesačného preddavku na poistné možno 

vyjadriť takto:303 

é  

                                                 
300 Všeobecná zdravotná poisťovňa. Novinky od 1.1.2013. 
301 To isté. 
302 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preddavky na poistné. 
303 Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preddavky na poistné. 
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4) Pre výpočet ročného poistného sa preddavok na poistné vynásobí 12 (vyjadruje 

počet mesiacov v roku). 

5) V závislosti na zo zákona určených výškach minimálneho a maximálneho VZ, je 

tiež určená výška minimálna a maximálna výška preddavkov na poistné. Výška 

týchto preddavkov od roku 2009 je znázornená v nasledujúcej Tabuľke 26. 

   Tabuľka 26: Minimálna a maximálna výška preddavkov na zdravotné poistné v rokoch 2009- 
   2013 304 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Minimálna výška preddavkov 41,37 € 44,73 € 46,06 € 47,58 € 55,02 € 

Maximálna výška preddavkov  280,86 € 303,67 € 312,69 € 322,98 € 550,20 € 

 

Sociálne poistenie 

Pri výpočte poistného na sociálne poistenie sa postupuje nasledovne: 

1) Podobne ako u zdravotného poistenia sa najskôr vypočíta vymeriavací základ. VZ 

sa rovná podielu ZD z príjmu FO, ktorý je podelený počtom mesiacov podnikania 

a koeficientu 2.  

Od 1.1.2013 sa výpočet líši tým, že ZD z príjmu FO nie je znížený o sociálne 

a zdravotné odvody. Taktiež sa zmenila výška koeficientu na 1,9.305 

Výpočet VZ do konca roka 2012 možno vyjadriť vzorcom: 

VZ =  

     Po novom sa VZ vypočíta: 

VZ =  

2) Takto vypočítaná sumu VZ sa porovná s minimálnym a maximálnym 

vymeriavacím základom pre poistné na sociálne poistenie. Výšky týchto 

                                                 
304 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preddavky na poistné. 
305 Zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení. §138 (2) s účinnosťou od 1.1.2012 a 1.1.2013. 
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vymeriavacích základov za jednotlivé roky (2009-2013) sú totožné s VZ uvedené 

v časti „zdravotné poistenie“ (viď Tabuľku 26, str. 84). 306 

3) Následne sa VZ vynásobí percentnou sadzbou poistného, a to vo výške 33,15 %. 

Keďže sa sociálne poistenie skladá z nemocenského, starobného, invalidného 

poistenia a rezervného fondu solidarity, výška sadzby sociálneho poistného sa 

rovná súčtu sadzieb týchto čiastkových poistení. To je: 

33,15 % (sadzba sociálneho poistného) = 4,4 % (nemocenské p.) + 18% (starobné 

p.) + 6 % (invalidné p.) + 4,75 % (rezervný fond solidarity). 

v roku 2009 a 2010 bola táto sadzba vo výške 30,40 %, a to z dôvodu zníženia 

sadzby na rezervný fond solidarity na 2 %.307 

Výpočet preddavkov do sociálnej poisťovne: 

 

4) Ročné poistné sa potom vypočíta ako súčin preddavkov na poistné a počtu 

mesiacov podnikania. 

5) Ako pri zdravotnom, tak pri sociálnom poistnom existuje minimálna a maximálna 

výška preddavkov na poistné. Výšku týchto preddavkov v jednotlivých rokoch 

2009-2013 znázorňuje nasledujúca Tabuľka 27. 

Tabuľka 27: Minimálna a maximálna výška preddavkov na sociálne poistenie v rokoch 2009-
2013308 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Min. výška preddavkov 89,70 € 96,90 € 109,07 € 112,66 € 130,27 € 

Max. výška preddavkov  739,90 € 799,50 € 905,30 € 935,10 € 1 032,79 € 

 

  

9.5 Komparácia daňovej povinnosti modelových daňovníkov v ČR 

a SR s „nízkym“ príjmom  

Cieľom tejto podkapitoly je vypočítať daňové bremeno slovenského a českého 

daňovníka, ktorým budú nastolené rovnaké podmienky. Daňová povinnosť bude 

                                                 
306 Zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2013. § 138 odst. 5-6. 
307 SZČO.sk. biznis portál. Sociálne poistenie. 
308 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: SZČO.sk. biznis portál. Sociálne poistenie. 
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počítaná od zdaňovacieho obdobia 2009, kedy začali daňovníci svoju podnikateľskú 

činnosť. Tým bude možné porovnať ako sa menila ich daňová povinnosť i z časového 

hľadiska. Výsledná daňová povinnosť bude počítaná i za zdaňovacie obdobie 2013. 

Takto možno vidieť nielen doterajšie zmeny v zdaňovaní daného prípadu, ale aj 

výslednú daňovú povinnosť, ktorú môžu daňovníci očakávať v nasledujúcom roku za 

podmienok, že sa bude počítať podľa stavu platného a účinného k 31.12. príslušného 

roku s výnimkou roku 2013, pre ktorý je braný do úvahy stav platný a účinný k 1.1. 

2013. 

Daňová povinnosť slovenského daňovníka bude počítaná v Eurách. Pre 

sprehľadnenie  komparácie bude následne táto povinnosť prepočítaná na českú korunu 

devízovým kurzom Českej národnej banky (ČNB) ku dňu 31.12. príslušného 

kalendárneho roka s výnimkou roku 2013, kedy (ako bolo uvedené v predchádzajúcom 

odseku) bude príslušná mena prepočítaná devízovým kurzom ČNB ku dňu 2.1.2013 

podľa Tabuľky 28. 

Tabuľka 28: Devízový kurz eura ČNB k 31.12. príslušného roka a k 2.1.2013 309 

k 31.12.rr 2009 2010 2011 2012 2013 

Kurz 1 € na Kč 25,400 25,225 25,800 25,140 25,225 

 

Ich zdaniteľný príjem bude plynúť z podnikateľskej činnosti (pričom jednému 

z nich z remeselnej živnosti – podmienkou výkonu činnosti je odborná spôsobilosť 

a druhému z voľnej živnosti – nie je dokazovaná odborná spôsobilosť), výška príjmu 

bude rovnako vysoká, uplatňovať si budú paušálne výdavky, budú si môcť uplatniť 

zľavu na dani – na daňovníka a daňovníci majú manželku a jedno dieťa, na ktoré si 

môžu uplatniť zľavu resp. daňový bonus na vyživované dieťa.  

Daňové subjekty, podľa druhu živnosti, budú označované ako daňovník RŽ 

(remeselnej živnosti) a daňovník VŽ (voľnej živnosti). Zvolená výška zdaniteľných 

ročných príjmov daňovníkov je 350 400 Kč. Táto čiastka o niečo viac prevyšuje 

priemernú hrubú mzdu k 4. štvrťroku 2012 v ČR.310 

                                                 
309 ČNB. Kurzy devízového trhu.  
310 Priemerná hrubá mzda uvedená podľa Českého štatistického úřadu. 
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Zo zadaných podmienok teda vyplýva, že povinnosť daňovníkov podať daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie plynie z prekročenia určenej hranice zdaniteľných 

príjmov, do ktorej nemusí podávať daňové priznanie a z uplatnenia daňového bonusu.   

 

9.5.1  Výpočet daňovej povinnosti daňovníka ČR 

1) daňovník RŽ: 

Tabuľka 29: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka RŽ ČR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 311 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 350 400 350 400 350 400 350 400 350 400 

Paušálne výdavky  210 240 280 320 280 320 280 320 280 320 

Základ dane po zaokrúhlení  140 100 70 000 70 000 70 000 70 000 

Daň 21 015 10 500 10 500 10 500 10 500 

Zľava dane na daňovníka 24 840 24 840 23640 24 840 24 840 

Zľava dane na vyživované dieťa 10 680 11 604 11 604 13 404 13 404  

Výsledná daňová povinnosť  - 10 680 - 11 604 - 11 604 - 13 404 - 13 404 

 

2) daňovník VŽ: 

Tabuľka 30: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka VŽ ČR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 312 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 350 400 350 400 350 400 350 400 350 400 

Paušálne výdavky  175 200 210 240 210 240 210 240 210 240 

Základ dane po zaokrúhlení  175 200 140 100 140 100 140 100 140 100 

Daň 26 280 21 015 21 015 21 015 21 015 

Zľava dane na daňovníka 24 840 24 840 23640 24 840 24 840 

Zľava dane na vyživované dieťa 10 680 11 604 11 604 13 404 13 404 

Výsledná daňová povinnosť  - 9 240 - 11 604 - 11 604 - 13 404 - 13 404 

 

                                                 
311 Vlastné spracovanie tabuľky. 
312 Vlastné spracovanie tabuľky. 
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V Tabuľke 29 a Tabuľke 30 sú vypočítané daňové povinnosti v jednotlivých 

zdaňovacích obdobiach daňovníka z remeselnej a voľnej živnosti. Keďže ich zdaniteľný 

príjem bol zvolený niečo nad hranicu priemernej hrubej mzdy v ČR, nevznikla im 

daňová povinnosť. V tomto prípade si môžu uplatniť zľavu na daň na vyživované dieťa 

v plnej výške až na rok 2009 u daňovníka s voľnou živnosťou. Príčinou je nízke 

percento uplatnených paušálnych výdavkov, t.j. 50 %. Pre nasledujúce zdaňovacie 

obdobie 2013, za podmienok uvedených vyššie, môžu daňovníci očakávať rovnako 

daňový bonus – vrátenie peňazí od štátu.  

Plynie z toho, že čím vyššie je percento paušálnych výdavkov, tým vzniká nižšia 

daňová povinnosť. V tomto prípade to však neovplyvnilo výšku daňového bremena, 

pretože rozdiel medzi daňou a uplatnenou zľavou na daň na daňovníka je záporný.  

 

9.5.2  Výpočet daňovej povinnosti daňovníka SR 

 

1) daňovník RŽ: 

Tabuľka 31: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka RŽ SR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 313 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 350 400 350 400 350 400 350 400 350 400 

Paušálne výdavky  210 240 210 240 140 160 140 160 140 160 

Čiastkový základ dane  140 160 140 160 210 240 210 240 210 240 

Zaplatené soc. a zdrav. poistné  42 465 42 944 51 208 49 201 56 090 

Nezdaniteľná časť ZD 87 256 89 691 91 830 91 629 94 239 

Základ dane  10 439 7 525 67 202 69 410 59 911 

Daň 1 983 1 430 12 768 13 187 11 383 

Zľava na daň na vyživované dieťa 5 992 6 057 6 274 6 266 6 366 

Výsledná daňová povinnosť  - 4 009 - 4 627 6 494 6 921 5 017 

 

 

                                                 
313 Vlastné spracovanie tabuľky.  
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2) daňovník VŽ 

Tabuľka 32: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka VŽ SR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 314 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 350 400 350 400 350 400 350 400 350 400 

Paušálne výdavky  140 160 140 160 140 160 140 160 140 160 

Čiastkový základ dane  210 240 210 240 210 240 210 240 210 240 

Zaplatené soc. a zdrav. poistné  48 637 45 711 51 208 49 201 56 090 

Nezdaniteľná časť ZD 87 256 89 691 91 830 91 629 94 239 

Základ dane  74 347 74 752 67 202 69 410 59 911 

Daň 14 129 14 203 12 768 13 187 11 383 

Zľava na daň na vyživované dieťa 5 992 6 057 6 274 6 266 6 366 

Výsledná daňová povinnosť  8 134 8 146 6 494 6 921 5 017 

 

Výsledné daňové povinnosti uvedené v Tabuľke 31 a Tabuľke 32 v jednotlivých 

rokoch daňovníka remeselnej a voľnej živnosti sú v prvom rade ovplyvnené tým, že sa 

rozhodol uplatniť si výdavky vo forme paušálu, pričom percento výdavkov zo 

zdaniteľných príjmov sa počas týchto rokov menilo. V prvých dvoch rokoch (2009 

a 2010) si daňovník RŽ mohol uplatnil výdavky vo výške 60 %, potom už iba vo výške 

40 %, čím sa znížila suma výdavkov, ktoré si mohol uplatniť v daňovom priznaní. 

Daňovník VŽ si za všetky roky mohol uplatniť paušál vo výške 40 % zo zdaniteľných 

príjmov. Aj v SR teda platí, čím väčšie je percento paušálu, tým nižšia je daňová 

povinnosť. Vzhľadom na to, že vo väčšine prípadu si uplatnil výdavky vo výške 40 % 

z príjmov, daňovníkovi vyšiel kladný výsledok, čo znamená, že túto sumu musí odviezť 

štátu. Nárok na vrátenie daňového bonusu mal iba daňovník RŽ v roku 2009 a 2010. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil výšku daňovej povinnosti je zaplatené sociálne 

a zdravotné poistenie za zdaňovacie obdobie. Ak si daňovník uplatní paušálne výdavky, 

toto poistenie sa nezahŕňa do paušálnych výdavkov, ale uplatní si ich v preukázateľnej 

výške. Pričom toto povinné poistenie sa menilo v závislosti na meniacej sa ročnej výške 

minimálneho vymeriavacieho základu a minimálnej výške povinného poistného. 

                                                 
314 Vlastné spracovanie tabuľky.  
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Daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období môže rátať s výrazným zvýšením 

odvodov. Na príčine je meniaci sa postup pri výpočte poistného, kedy sa od roku 2013 

pri výpočte vymeriavacieho základu k základu dane z príjmu fyzických osôb pripočítajú 

sociálne odvody a výdavky na zdravotné poistenie a koeficient, ktorým sa takto 

upravený základ dane delí sa bude postupne znižovať.315 Možno zhodnotiť, že čím 

vyššie vyšlo povinné poistenie daňovníkom, tým sa ich daň znížila.  

Posledným faktorom bolo uplatnenie zľavy na dieťa. Výška tejto zľavy sa v čase 

zvyšovala, čo malo na výslednú daňovú povinnosť v konečnom dôsledku pozitívny 

dopad. Pri súčasných hodnotách paušálnych výdajov možno vidieť mierny pokles 

daňového bremena. 

 

9.6  Komparácia daňovníka SR a ČR s „nízkym“ príjmom 

Pri výpočte sa spočiatku môže zdať, že sa výška daňovej povinnosti  bude odvíjať 

od výšky základu dane. Opak je však pravdou. Tento jav si možno lepšie všimnúť na 

grafickom znázornení nižšie na Grafe 2 a Grafe 4. Aj napriek tomu, že u daňovníka ČR 

sú základy daní výrazne vyššie,  výhodnejšia daňová povinnosť vychádza práve jemu. 

Je to spôsobené vyššou sadzbou dane v SR a tiež tým, že podľa českej legislatívy sa 

zľava na daň na daňovníka odpočítava až od dane, kde na rozdiel tomu v SR, 

nezdaniteľná časť znižuje už základ dane. Daňová povinnosť českých živnostníkov je 

menšia aj pre väčšie zvýhodnenie na dieťa. Zľava na dieťa je výrazne menšia podľa 

slovenskej legislatívy. Naopak zľava na dani na daňovníka je výrazne vyššia oproti 

hodnotám v ČR.  

Na Grafe 3 a Grafe 5 tiež možno vidieť, ako zo živnosti voľnej aj zo živnosti 

remeselnej je daňová povinnosť výrazne menšia (dokonca je tu uplatnenie daňového 

bonusu) u českého daňovníka. Možno z toho vyvodiť, že uplatnenie paušálnych 

výdavkov podľa českej legislatívy je výhodnejšie.  

 

                                                 
315 Zákon č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení s účinnosťou k 1.1.2013 a Zákon č. 461/2003 Z. z., 
o sociálnom poistení s účinnosťou k 1.1.2013. 
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Graf 2: Komparácia základu dane českého a slovenského daňovníka RŽ s nízkymi príjmami 316 

 

 
Graf 3: Komparácia výslednej daňovej povinnosti českého a slovenského daňovníka RŽ s nízkymi 

príjmami 317 

 
Graf 4: Komparácia základu dane českého a slovenského daňovníka VŽ s nízkymi príjmami 318 

                                                 
316 Vlastné spracovanie grafu. 
317 Vlastné spracovanie grafu.  
318 Vlastné spracovanie grafu. 
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Graf 5: Komparácia výslednej daňovej povinnosti českého a slovenského daňovníka VŽ s nízkymi 

príjmami 319 

 

9.7  Komparácia daňovej povinnosti modelových daňovníkov v ČR a v 

SR s „vysokým“ príjmom 

Táto podkapitola je venovaná výpočtu daňovej povinnosti daňovníkov v ČR a v SR 

za podmienok uvedených v Kapitole 9.5, str. 85, s tým rozdielom, že daňovníci budú 

poberať príjem vyšší, v porovnaní z predchádzajúcou situáciou. Výška príjmu 

uvedených daňovníkov bude v každom roku 2009 až 2013 rovnaká a to vo výške 

889 140 Kč (ide o 3,5-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy k 4. štvrťroku 2012 

v ČR). Príjem je nastolený tak, aby si slovenský daňovník mohol uplatniť nezdaniteľnú 

časť základu dane podľa § 11 ZDP SR.  

 

 

 

 

 

                                                 
319 Vlastné spracovanie grafu. 
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9.7.1  Výpočet daňovej povinnosti daňovníka ČR 

1) daňovník RŽ: 

Tabuľka 33: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka RŽ ČR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 320 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 889 140  889 140  889 140  889 140  889 140  

Paušálne výdavky  533 484 711 312 711 312 711 312 711 312 

Základ dane po zaokrúhlení  355 600 177 800 177 800 177 800 177 800 

Daň 53 340 26 670 26 670 26 670 26 670 

Zľava dane na daňovníka 24 840 24 840 23640 24 840 24 840 

Zľava dane na vyživované dieťa 10 680 11 604 11 604 13 404 13 404  

Výsledná daňová povinnosť  17 820 - 9 774 - 8 574 - 11 574 - 11 574 

 

2) daňovník VŽ: 

Tabuľka 34: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka VŽ ČR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 321 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 889 140  889 140  889 140  889 140  889 140  

Paušálne výdavky  444 570 533 484 533 484 533 484 533 484 

Základ dane po zaokrúhlení  444 500 355 600 355 600 355 600 355 600 

Daň 66 675 53 340 53 340 53 340 53 340 

Zľava dane na daňovníka 24 840 24 840 23640 24 840 24 840 

Zľava dane na vyživované dieťa 10 680 11 604 11 604 13 404 13 404 

Výsledná daňová povinnosť  31 155 16 896 18 096 15 096 15 096 

 

Podľa predošlej Tabuľky 33 a Tabuľky 34 možno vidieť výslednú daňovú 

povinnosť daňovníkov podnikajúcich v ČR na základe živnosti remeselnej a voľnej. 

Vzhľadom k tomu, že ich zdaniteľné príjmy sú výrazne vyššie oproti priemernej hrubej 

mzde v ČR, odráža sa to na vyššej výslednej daňovej povinnosti. No i napriek vysokým 

príjmom u prvého živnostníka od roku 2010 vznikol daňový bonus. Ovplyvnila to výška 

                                                 
320 Vlastné spracovanie tabuľky. 
321 Vlastné spracovanie tabuľky. 
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paušálnych výdavkov, ktoré sa od tohto roku zvýšili na 80 % zdaniteľných príjmov. 

Mierny nárast daňového bonusu v čase spôsobilo zvýšenie čiastky na uplatnenie 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

V prípade daňovníka VŽ nevzniká daňový bonus. Na príčine je opäť výška 

paušálnych výdavkov, ktorá je nižšia ako u živnosti remeselnej. Daňová povinnosť sa 

v čase znižuje, pretože prichádza k postupnému zvyšovaniu zľavy na dani na dieťa.  

Tiež možno zhodnotiť tak isto ako u daňovníkov s nízkym príjmom, že pri 

zvyšujúcej sa paušálnej čiastky, ktorú si daňovník uplatní namiesto skutočných výdajov, 

má daň klesajúci trend. Tento pokles zdôrazňuje i zvyšujúce sa zvýhodnenie na dieťa.   

 

9.7.2  Výpočet daňovej povinnosti daňovníka SR 

1) daňovník RŽ: 

Tabuľka 35: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka RŽ SR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 322 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 889 140  889 140  889 140  889 140  889 140  

Paušálne výdavky  533 484 533 484 355 656 355 656 355 656 

Čiastkový základ dane  355 656 355 656 533 484 533 484 533 484 

Zaplatené soc. a zdrav. poistné  79 696 74 806 119 544 119 543 119 544 

Nezdaniteľná časť ZD 87 256 89 691 91 830 91 629 94 239 

Základ dane  188 704 191 159 322 110 322 312 319 701 

Daň 35 853 36 320 61 200 61 239 60 743 

Zľava na daň na vyživované dieťa 5 992 6 057 6 274 6 266 6 366 

Výsledná daňová povinnosť  29 861 31 693 54 926 54 973 54 377 

 

 

 

 

 

                                                 
322 Vlastné spracovanie tabuľky.  
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2) daňovník VŽ 

Tabuľka 36: Výpočet výslednej daňovej povinnosti daňovníka VŽ SR za zdaňovacie obdobia 2009-
2013 323 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zdaniteľný ročný P 889 140  889 140  889 140  889 140  889 140  

Paušálne výdavky  355 656 355 656 355 656 355 656 355 656 

Čiastkový základ dane  533 484 533 484 533 484 533 484 533 484 

Zaplatené soc. a zdrav. poistné  119 544 112 209  119 544 119 543 119 544 

Nezdaniteľná časť ZD 87 256 89 691 91 830 91 629 94 239 

Základ dane  326 684 331 584 322 110 322 312 319 701 

Daň 62 069 63 000 61 200 61 239 60 743 

Zľava na daň na vyživované dieťa 5 992 6 057 6 274 6 266 6 366 

Výsledná daňová povinnosť  56 077 56 943 54 926 54 973 54 377 

 

Pri porovnaní výsledkov z Tabuľky 35 a Tabuľky 36, kedy bolo cieľom vypočítať 

daňovú povinnosť daňovníkov s vysokým príjmom v SR, možno povedať, že výsledná 

daň je pomerne tiež vysoká a v žiadnom roku daňovníkovi nevzniká daňový bonus. 

Tento výsledok bol ovplyvnený v prvom rade výškou uplatneného paušálu. Ten sa 

u živnosti remeselnej znížil v roku 2011 z 60 % na 40 %. U živnosti voľnej bol po celú 

dobu rovnaký vo výške 40 % zdaniteľných príjmov.  

Zmena výšky paušálu u daňovníka RŽ mala za následok, že vymeriavací základ 

pre výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie daňovníka bolo u remeselnej 

živnosti v rokoch 2009 a 2010 pomerne nižší oproti ostatným nasledujúcim rokom. 

Vzhľadom na dosiahnuté vysoké zdaniteľné príjmy, výška povinného poistenia 

nezávisela od minimálneho vymeriavacieho základu a minimálnej výšky povinného 

poistného. Tieto faktory mali teda za následok taký razantný nárast dane v roku 2011. 

Ale od tohto roku je tiež zaznamenaný mierny pokles výslednej daňovej povinnosti 

v dôsledku zvýšenia čiastky na zvýhodnenie na vyživované dieťa.  

U daňovníka VŽ nie je zaznamenaná razantná zmena vo výslednej daňovej 

povinnosti. Výrazne zmenená je daň v roku 2011 a to v dôsledku nižších odvodov na 

                                                 
323 Vlastné spracovanie tabuľky.  
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sociálne a zdravotné poistenie daňovníka oproti ostatným rokom.  Táto zmena nastala, 

pretože sa znížila sadzba na odvody do Sociálnej poisťovne (t.j. z 33,15 % na 

30,4  %324). V konečnom dôsledku zvýšenie zľavy na vyživované dieťa spôsobilo 

zníženie výslednej daňovej povinnosti v roku 2013.   

 

9.7.3  Komparácia daňovníka SR a ČR s „vysokým“ príjmom 

V prípade, že daňovníkov majúcich príjem vysoko nad hodnotou priemernej hrubej 

mzdy v ČR, je tiež rozdiel medzi základmi daní v jednotlivých rokoch u českého 

a slovenského živnostníka, ale nie tak výrazný, ako to bolo v prípade nastolenia nízkeho 

príjmu. Tento rozdiel si možno všimnúť na Grafe 6 a Grafe 8. Tento úkaz je porušený 

u živnosti remeselnej od roku 2010. Je to spôsobené zmenou výšky paušálnych 

výdavkov, kedy ich živnostník ČR uplatňoval od tohto roku vo výške až 80 % zo 

zdaniteľných príjmov, zatiaľ čo slovenský daňovník uplatnil tieto výdavky iba vo výške 

60 % a nasledujúci rok 40 %. Tento pokles bol tak výrazný, že základ dane je tentokrát 

vyšší u slovenského živnostníka. Aj napriek tomuto zhodnoteniu, je daň vyššia 

u slovenského živnostníka, z dôvodu vyššej sadzby dane (19 %). Skutočnosť, že 

výsledná daňová povinnosť je nižšia v ČR zdôrazňuje uplatnenie zliav na poplatníka 

a takmer dvojnásobne vyššiu zľavu na vyživované dieťa. No nie sú tomu tak na príčine 

tieto zľavy ako rozdiel v uplatnení týchto zliav, čo sa týka systému, oproti SR. V SR si 

možno odpočítať už iba zvýhodnenie na vyživované dieťa.   

Rozdiel vo výslednej daňovej povinnosti možno vidieť v Grafe 7 a Grafe 9. Grafy 

potvrdzujú už spomínanú skutočnosť, že daňovník v ČR je daňovo zaťažený o veľa 

menej. Okrem menších paušálnych výdavkov, ktoré si slovenský živnostník môže 

uplatniť, základ dane podlieha vyššej sadzbe dane. 

                                                 
324 Zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení. § 293bg , prechodné ustanovenie k úpravám účinným 
od 1.1.2009 a od 1.1.2010. 
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Graf 6: Komparácia základu dane českého a slovenského daňovníka RŽ s vysokým príjmom 325 

 

Graf 7: Komparácia výslednej daňovej povinnosti českého a slovenského daňovníka RŽ s vysokým 
príjmom326 

 

Graf 8: Komparácia základu dane českého a slovenského daňovníka VŽ s vysokým príjmom 327 

 

                                                 
325 Vlastné spracovanie grafu. 
326 Vlastné spracovanie grafu.  
327 Vlastné spracovanie grafu 
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Graf 9: Komparácia výslednej daňovej povinnosti českého a slovenského daňovníka VŽ s vysokým 
príjmom 328 

 

9.8  Komparácia daňovníka s nízkym a vysokým príjmom 

Či ide o daňovníka s nižším príjmom alebo s vyšším, daňová povinnosť u českého 

daňovníka je vždy nižšia a je i väčšia pravdepodobnosť na uplatnenie daňového bonusu. 

Všeobecne možno zhrnúť, že vysoký základ dane nemusí hneď znamenať vyššie 

daňové bremeno. Je tiež viditeľné, že uplatnenie paušálnych výdavkov u podnikateľskej 

činnosti podľa českej legislatívy je pre daňovníka výhodnejšie ako u takýchto výdavkov 

podľa slovenskej legislatívy.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Vlastné spracovanie grafu. 
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10  Vlastné návrhy  

Navrhnúť a vybudovať optimálny daňový systém je vo všeobecnosti veľmi 

komplikované a v konečnom dôsledku nereálne. Pohľad daňového subjektu na pojem 

optimálnosť z oblasti daňovej je určite odlišný, ako hodnotenie tohto pojmu zo strany 

štátu. Daňovník by očakával od optimálneho daňového systému čo najmenšie daňové 

zaťaženie, no štát zase vyžaduje, čo najväčší objem vybraných daní, čo má pozitívny 

dopad na vývoj ekonomiky štátu.  

Návrhová časť pozostáva z podkapitol, ktoré sú venované návrhom a opatreniam 

daňových systémov analyzovaných krajín bakalárskej práce. 

 

10.1  Návrhy a opatrenia daňového systému SR 

Návrhová časť je rozdelená do jednotlivých sektorov podľa oblastí, ktorým je 

venované  hodnotenie a prikladanie návrhov pre zlepšenie daňového systému. 

Prvky daňovej optimalizácie 

Aby daňovník mal čo najnižšiu daňovú povinnosť, môže si uplatniť prostriedky 

daňovej optimalizácie za splnených podmienok. To platí v obidvoch porovnávaných 

krajinách. Prostredníctvom nich možno znížiť základ dane alebo výšku dane.  

V SR je princíp uplatnenia zliav o niečo odlišný v porovnaní s ČR. Ich odlišná 

aplikácia sa prejavuje v postupe pre výpočet celkovej daňovej povinnosti. Základný 

rozdiel je v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane na Slovensku, kde uplatnené 

sumy súvisia s osobou daňovníka alebo vyživovanými osobami a znižujú základ dane, 

zatiaľ čo v ČR sú označované ako zľavy na dani, teda znižujú výšku dane. Položky 

odčítateľné od základu dane sa líšia od takýchto položiek v ČR podmienkami, ktoré 

musia byť splnené pre ich uplatnenie. Ďalšou odlišnosťou je odčítanie povinného 

sociálneho a zdravotného poistenia od základu dane SZČO. To znamená, že povinné 

poistenie je daňovo uznateľným výdavkom. Nakoniec si slovenský daňovník SR môže 

znížiť daň iba zvýhodnením na vyživované dieťa a to v podobe zľavy na dani alebo 

daňového bonusu alebo zľavy na dani a daňového bonusu. Český daňovník si môže 

uplatniť viac zliav na dani pri splnených podmienkach.  
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Zrozumiteľnosť právnych predpisov 

V súvislosti s uplatnením prvkov daňovej optimalizácie je potrebné podotknúť, že 

pri študovaní českej a slovenskej legislatívy som pocítila veľký rozdiel, čo sa týka 

prehľadnosti a komplikovanosti. Zatiaľ, čo v ZDP ČR som s prehľadom dokázala 

vyvodiť napr. akú sumu si môžem uplatniť ako zľavu na dani, v ZDP SR pri uplatnení 

nezdaniteľných častí som musela vyhľadávať údaje (platné životné minimum) v ďalších 

predpisoch a následne vypočítať (19,2- násobok PŽM) výslednú hranicu uplatnenia tejto 

nezdaniteľnej časti. Za ešte komplikovanejší pokladám výpočet odvodov do Sociálnej 

a zdravotnej poisťovne.  

Možno zhodnotiť, že legislatíva v SR je o mnoho komplikovanejšia a neprehľadná 

a navrhovala by som jej zjednodušenie, tiež zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie právne 

predpisy. Dôvodom sú rôzne druhy poistenia a odvodov, veľké množstvo sadzieb, rôzne 

minimálne a maximálne vymeriavacie základy, veľa výnimiek. Daňovník by tým 

nemusel študovať a tiež strácať čas na vyhľadávanie ďalších informácií, aby sa dostal 

k výslednej hodnote.  

Stotožňujem sa preto s návrhom vlády SR v rámci daňovo-odvodovej reformy, 

ktorej čiastkovým cieľom je i zavedenie jednotného vymeriavacieho základu pre 

odvody na sociálne a zdravotné poistenie FO, ktorý bude totožný so základom dane 

z príjmov fyzických osôb. Taktiež súhlasím so zavedením jedného sociálneho a jedného 

zdravotného odvodu s rovnakým stropom. 

Administratívna záťaž 

Z pohľadu administratívy je mojím návrhom jej zjednodušenie, čo by viedlo 

k nižším nákladom. Konkrétne je tým myslené napríklad to, že každá inštitúcia vedie 

vlastnú evidenciu osôb, čo vedie k zvýšenému vynakladaniu prostriedkov na rovnaké 

činnosti. Z pohľadu občana je systém administratívne zaťažujúci. Plnenie povinností 

voči rôznym inštitúciám v rôznych zákonom stanovených lehotách v tej istej veci, musí 

sa vedieť orientovať v rôznom umiestnení týchto úradov, v stránkových hodinách, 

v použití rôznych formulárov. Taktiež si zložitosť systému vyžaduje odborné znalosti, 

ktoré daňovník musí buď naštudovať alebo si zaplatí odborníka. 
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Preto sa stotožňujem s návrhom na sfunkčnenie jednotného kontaktného miesta 

(JKM), ktoré umožní elektronickú komunikáciu s FO a PO. Má plno ďalších výhod 

a možností ako zjednodušiť administratívu – vybavenie oprávnení či iných náležitostí 

na podnikanie, umožní zrealizovať platby správnych a súdnych poplatkov a iné.329 

Vymeriavací základ 

Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo v ČR sa plánuje zdanenie hrubej mzdy a teda 

zrušenie super hrubej mzdy a zaviesť sadzbu dane pre fyzické osoby vo výške 19% už 

od roku 2014, v SR bolo plánom od 1.1.2012 zaviesť superhrubú mzdu, ktorá mala byť 

základom pre výpočet daní a odvodov, pričom v súčasnosti tvorí základ dane hrubá 

mzda, ktorá sa znižuje o odvody daňovníka. Ako už bolo spomenuté, odvody 

predstavujú daňovo uznateľné výdavky, ktoré pozitívne vplývajú na základ dane. No 

daňovo-odvodová reforma SR podávala návrh na zrušenie znižovania základu pre daň 

z príjmov SZČO o tieto odvody. Je to z dôvodu zjednotenia vymeriavacích základov.330 

No vláda neprijala daňovo-odvodovú reformu a to z dôvodu, ako dodala I. Radičová,  

administratívnej náročnosti v tom období pred predčasnými voľbami.331 Prikláňam sa 

k názoru zaviesť princíp odpočtu odvodov od základu dane v českej legislatíve.  

Paušálne výdavky  

Faktor, ktorý má vplyv na efektívnosť daňového systému a zároveň na výšku 

daňového bremena daňovníka - živnostníka, je možnosť uplatnenia paušálnych 

výdavkov. V oboch porovnávaných krajinách je možné ich uplatnenie. Takto uplatnené 

paušálne výdavky zvýhodňujú podnikateľov, ktorí majú v skutočnosti nižšie daňovo 

uznateľné výdavky. Je teda na rozhodnutí daňovníka, čo je preňho výhodnejšie. Môže si 

uplatniť skutočne preukázateľné výdavky najlepšie v prípade, ak by mali byť vyššie ako 

tie, ktoré by si uplatnil paušálne. Alternatíva paušálnych výdavkov ponúka i výhodu 

v  menšej administratívnej záťaži.  

Výška percenta paušálu prechádza určitým vývojom. V SR je vývoj paušálu, 

uplatňovaného ako percento zo zdaniteľných príjmov daňového subjektu podnikajúceho 

                                                 
329 MFSR. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014. s. 28. 
330 MFSR. Koncepcia reformy daňovo- odvodového systému. 2011. s. 7 a 9. 
331 ONUFEROVÁ, M., FOLENTOVÁ, V. SMEsk. Radičová oznámila Mihálovi, že reforma odvodov 
neprejde. 



102 
 

v rámci remeselnej živnosti, skôr negatívny, pretože percento paušálu u živnosti 

remeselnej pokleslo v roku 2011 zo 60 % na 40 % a ďalším obmedzením je od roku 

2013 uplatnenie paušálnych výdavkov do 5 040 €.332 To sa odrazí na vyšších daniach 

a odvodoch. Znížením uplatňovaných výdavkov prišlo k skresleniu výdavkov, ktoré 

remeselný živnostník skutočne vynaložil. 

 Sadzba uplatňovaná podľa slovenskej legislatívy je v roku 2013 v porovnaní 

s českou legislatívou nižšia o 40 % v prípade živnosti remeselnej o 20 %, ak ide 

o živnosť voľnú. Na základe modelových príkladov vypočítaných v Kapitole 9 mali 

tieto nízke paušálne výdavky hlavný vplyv na výslednú daňovú povinnosť. Tento fakt 

znevýhodňuje slovenského živnostníka od českého. Táto situácia je zmiernená 

možnosťou odpočtu odvodov od základu dane slovenského subjektu. Aj napriek tomu 

by som navrhovala opäť zvýšenie sadzby paušálnych výdavkov u remeselnej živnosti na 

Slovensku. 

Sadzba dane  

Veľkou zmenou by mala byť zmena vo výške sadzby dani, ktorá nastala od 

1.1.2013. Ide o zavedenie progresívneho zdanenia fyzických osôb. Znamená to, že pre 

fyzické osoby budú stanovené 2 sadzby dane, konkrétne 19 % a 25 %. Toto zvýšenie 

sadzby je negatívom pre daňové subjekty. Možno hovoriť o akejsi nespravodlivosti voči 

daňovníkom s vyšším príjmom, pretože čím je úspešnejší, tým musí odviesť väčšiu daň. 

takéto zdanenie môže viesť k demotivácii. Síce z pohľadu štátu, ide o pozitívny krok, no 

rovná daň znamenala určitú spravodlivosť. Vzhľadom na to, že cieľom bakalárskej 

práce je snaha o daňovú optimalizáciu, teda čo najmenej daňovo zaťažiť daňovníka, 

navrhujem, aby bola znovu nastolená rovná daň. 

 

 

 

                                                 
332 Zákon č. 595/2003 Z. Z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. § 6 odst. 10. 
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10.2  Návrhy a opatrenia daňového systému ČR 

Prvky daňovej optimalizácie 

Ako bolo už spomínané v predošlej podkapitole, aj v ČR má daňovník právo na 

uplatnenie optimalizačných prvkov, ktoré by mali viesť k zníženiu daňového bremena 

daňovníka.  V porovnaní zo slovenskou legislatívou, od základu dane možno odpočítať 

nezdaniteľné časti (dary – zvyšuje sa maximálna čiastka na uplatnenie z 10 % na 15 % 

základu dane333, penzijné pripoistenie a iné), položky odčítateľné od základu dane 

(napr. daňová strata). Daň možno znížiť od rôznych zliav, či už na daňovníka, na 

manželku a iné.  

Plánovaná je zmena v obmedzení uplatnenia zliav na poplatníka a to konkrétne 

u dôchodcov (bez ohľadu na to či pracujú alebo nie), ktorí zdaňujú svoje príjmy 

a poberali starobný dôchodok z dôchodkového poistenia. Tí si nebudú môcť v období 

od roku 2013-2015 uplatniť túto zľavu podľa § 35ba ZDP ČR. Táto zmena vyvolala 

diskusiu a zvažované je i podanie ústavnej sťažnosti.334 Zmenu pokladám za akýsi 

náznak diskriminácie dôchodcov, ktorí si chcú privyrobiť.  

Nakoniec si možno uplatniť daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa tak isto ako 

v SR v podobe zľavy na dani alebo daňového bonus alebo zľavy na dani a a daňového 

bonusu. Zvýhodnenie na dieťa je však odlišné v uplatňovanej čiastke, pričom vyššiu 

čiastku si môže uplatniť český daňovník. 

Posúdiť, ktorý systém uplatnenia prvkov daňovej optimalizácie v ČR či v SR je 

výhodnejšie, je ťažkou úlohou. Možno však povedať, že podľa môjho subjektívneho 

názoru, je orientácia v možnom uplatnení týchto prvkov prehľadnejšia podľa českej 

legislatívy.  

Zrozumiteľnosť právnych predpisov 

Podľa predchádzajúceho zhodnotenia sú z môjho pohľadu prehľadnejšie české 

právne predpisy. Preto si myslím, že potreba zmeny v právnych predpisoch nie je 

                                                 
333 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 15. 
334 MFČR. Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva). 2013. 
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alarmujúca a tak dôležitá a vplyvná ako potreba zmien v iných oblastiach, ktoré by mali 

efektívnejší dopad na tvorbu optimálneho daňového systému. 

Administratívna záťaž 

Ako bolo uvedené v návrhovej časti pre SR, i v ČR by som navrhovala zníženie 

administratívnej záťaže. Preto súhlasím s daňovou reformou, ktorá sa bude v ČR 

uskutočňovať. Ide o projekt tzv. Jednotné inkasné miesto (JIM)335, ktoré by malo 

vzniknúť k 1.1.2014. To by malo ušetriť okolo 2 500 pracovných miest (no tiež možné 

zvýšenie nezamestnanosti) a znížiť administratívnu záťaž. Hlavným obsahom tejto 

reformy je najmä prenos kompetencií k správe sociálneho a zdravotného poistenia na 

finančné úrady, priznanie daní a poistenia na jednom formulári, platba na jeden účet, 

kontrola odvodov naraz a z jedného miesta, zjednotenie lehôt a iných procesných 

pravidiel. Preto prišlo k 1.1.2013 k vzniku 14 krajských finančných úradov a jedného 

Špecializovaného finančného úradu. Projekt v sebe zahŕňa i zmeny, ktoré sa týkajú 

zdaňovania FO a zrušení zliav na dani (zrušenie super hrubej mzdy, zvýšenie sadzby 

dane z príjmu FO na 19 %, uplatnenie zľavy na dani iba do výšky mesačných príjmov 

neprevyšujúcich 4-násobok priemernej mzdy, zavedie zľavy na dani u zamestnancov, 

zjednotenie pravidiel pre výpočet sociálneho a zdravotného poistenia pre zamestnancov 

a SZČO a mnoho ďalších).336 

Táto reforma by priniesla pozitívne odozvy hlavne znížením administratívnych 

nákladov. Preto by som navrhovala takúto zmenu preniesť i do slovenskej legislatívy.  

Vymeriavací základ 

Vláda ČR plánuje v roku 2014, ako bolo spomínané v projekte JIM, zrušiť super 

hrubú mzdu, čím by sa odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne uplatňovali ako 

zdaniteľný výdaj, ktorý by znižoval základ dane. Zjednotili by sa i pravidlá pre výpočet 

povinného poistenia pre zamestnanca a SZČO, to znamená, že bude nastolený rovnaká 

sadzba poistného a tiež základom poistného bude 100 % základ dane (už nie 50 %). 

                                                 
335 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 

změnách daňových a pojistných zákonů.  
336 UVÍROVÁ, L. Portál POHODA.cz. Jednotné inkasní místo už od roku 2014.  
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Možno si všimnúť, že ako česká tak i slovenská vláda sa necháva navzájom 

inšpirovať reformami a zmenami vlády druhej. Preto si myslím, že ani jeden zo 

spôsobov, čo sa týka zachovania či zrušenia super hrubej mzdy, nie je viac výhodnejší.  

Paušálne výdavky 

Od roku 2013 si daňovník môže uplatniť výdavky pri sadzbe paušálu 30 % a 40 %, 

len ak jeho príjmy neprekročili čiastku 2 mil. Kč pričom, čo sa týka príjmov z iného 

podnikania si môže uplatniť 40 % z úhrnu týchto príjmov, ale s obmedzením do výšky 

800 000 Kč.337 Vývoj sadzieb paušálnych výdajov má rastúci trend v čase, a to 

v prípade ako živnosti remeselnej, tak i voľnej. To má pozitívny vplyv na výšku 

výslednej daňovej povinnosti. Preto by som nenavrhovala žiadne zmeny.  

V ČR prišlo k obmedzeniu využitia paušálnych výdavkov iba čiastočne oproti 

návrhom, ktoré boli podávané pôvodne (návrat výšky paušálu v roku 2005, t.j. paušál 

remeselníkov a poľnohospodárov vo výške 50 % a u ostatných živnostníkov 25 %). 

Pôvodný návrh by nemal veľký úspech, pretože by štátu nepriniesol prevratný príjem 

peňazí a živnostníkov by to iba znechutilo pre administratívnu záťaž, v prípade 

prechodu na skutočné výdavky. Taktiež, je tento paušál dôležitý v malých obciach, kde 

takíto podnikatelia zabezpečujú služby, ktoré tam veľké firmy neponúkajú. Treba 

podotknúť, že pri vysokých paušáloch neplatí pravidlo, že by paušálne výdavky mali 

odrážať tie skutočné.  

Obmedzenie bude  iba v uplatnení daňovej zľavy na dieťa a na manžela/ku. SZČO, 

ktorý využijú paušálne výdavky si tieto zľavy nebudú môcť uplatniť. V prípade, ak 

daňovník bude mať príjmy z viacerých činností, pričom nie pri každých príjmoch 

uplatní paušál, si tieto zľavy môže uplatniť v prípade, ak súčet základov dane s využitím 

paušálu bude nižší ako 50 % súčtu základu dane bez jeho využitia.338  

Sadzba dane 

Čo sa týka sadzby dane z príjmov fyzických osôb v ČR aj tu nastane zmena od 

1.1.2015. Zmenou bude zvýšenie sadzby z 15 % na 19 %, čím budú fyzické a právnické 

osoby zdaňované rovnakou sadzbou. U zamestnancov sa táto zmena v skutočnosti vo 
                                                 
337 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v znění pozdějšího předpisu. § 7 odst. 7. 
338 Aktuálně.cz. Výdajové paušály OSVČ 2012 a 2013 – uplatňování výdajů paušálem. 2012. 
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veľkosti daňovej záťaže nedotkne, pretože bude zároveň základom dane hrubá mzda, 

nie super hrubá mzda. Vzhľadom na to, že rovná daň bude po zmene zachovaná, 

s danou reformou súhlasím.  

 

10.3  SZČO a potreba zmeny daňového systému  

Podľa Štatistického úradu SR klesol počet registrácií SZČO na Slovensku v roku 

2012 v porovnaní s rokom 2011 o 14 %. Dôvody, ktoré spôsobili tento pokles, môžu 

byť viaceré. Na jednej strane, tento pokles mohol spôsobiť iba prechod živnostníka na 

spoločnosť s ručením obmedzeným alebo prechod do pracovného pomeru, čiže bez 

vplyvu administratívnych vládnych zásahov.  

Na strane druhej, vplyv na pokles živnostníkov mohla mať zmena v uplatnení 

paušálnych výdavkov iba do 5 040 €. Toto obmedzenie sa môže dotknúť hlavne 

„falošných“ živnostníkov, ktorých príjmy sú príliš vysoké a náklady iba minimálne, 

a tak si nebudú môcť uplatniť paušál. Týmito živnostníkmi sú myslení tí, ktorí pracujú 

na tzv. „švarcsystém“. Názov je zaužívaný v ČR a je odvodený po svojom 

„objaviteľovi“ Miroslavovi Švarcovi, ktorý začal tento systém ako prvý využívať. 339 

Podstatou tohto systému je využívanie služieb ľudí podnikajúcich na základe 

živnostenského oprávnenia namiesto zamestnávania zamestnancov.340 Veľký nárast 

zakladania živností v roku 2011 na Slovenku bol spôsobený prechodom zamestnancov 

na živnosti, pretože to bolo výhodnejšie pre zamestnávateľov z hľadiska nízkych 

nákladov. 

Tento systém je však ako v ČR, tak i v SR nelegálny. Pre zníženie počtu 

obchádzaní zákonníka práce, bol legálne definovaný pojem závislá činnosť v oboch 

krajinách.341  

Podľa môjho názoru, najväčší vplyv na pokles živnostníkov má zlá ekonomická 

situácia na trhu spôsobená hospodárskou krízou v celej EÚ. Subjekty tak prijímajú 

menej zákaziek a tiež sa znížil dopyt po výrobkoch a službách. Podľa slov 

                                                 
339 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Švarcsystém – jak se vyvarovat potížím s úřady. 
340 ipodnikatel.cz. Švarc systém aneb zaměstnání na „živnostňák“.  
341 Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce. § 1 odst. 2 a Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. § 2. 
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V. Kromerovej sa takýto daňovníci stávajú neplatičmi pre ich nízku platobnú 

schopnosť. Nedoplatky tak splácajú vlastným majetkom, keďže ním aj ručia.342 

Negatívny vplyv na takúto situáciu má neustále meniaca sa vláda, ktorá mení 

zákony (opäť zvýšenie vymeriavacieho základu pre odvody SZČO a iné). Ako povedala 

V. Kromerová: „... Politici ako keby si robili napriek, zásadne musia všetky zákony 

prekopať, aby boli práve opačné oproti zákonom, ktoré platia a zaviedla ich minulá 

vláda“.343
 Preto je aj ťažké posúdiť, ktorá zmena je tá správna a aký návrh či opatrenie 

by pomohlo pre rast ekonomiky štátu.  

O potrebe zmeniť daňovo-odvodový systém v týchto krajinách, dokazuje aj cieľ 

vlády SR zlepšiť pozíciu v rebríčku „Doing Business“ aspoň o 15 miest do roku 2016, 

pričom podľa tejto štatistiky v roku 2012 obsadila 48. miesto zo 183 vybraných krajín 

z  celého sveta.344 Česká republika je v tomto rebríčku o niečo nižšie, na 64. mieste.345 

Toto hodnotenie vykonáva Svetová banka a ide o zhodnotenie podnikateľského 

prostredia v krajinách, teda zhodnotenie podmienok pre domáce či zahraničné 

spoločnosti, ale aj pre drobných podnikateľov.346 

Taktiež je to vidieť, ako bolo už spomínané, na narastajúcom presune 

zamestnancov do radov SZČO. Je to z dôvodu nižšej daňovej a odvodovej záťaže 

SZČO. Môžu si uplatniť paušálne výdavky, nie je tu tak striktná legislatíva, sú 

podporovaní dotáciami pri splnení podmienok.  

V porovnaní SZČO s inými druhmi osôb (napríklad zamestnancami) platí, že ich 

príjmy sú rôzne zaťažované, je výhodnejšie pracovať na základe živnostenského 

oprávnenia alebo na dohodu ako na základe zamestnaneckého pomeru pre vysoké 

odvody zamestnancov a naopak nízke u SZČO. Výsledkom je, že dve rôzne osoby 

dosiahnu rôznu výšku čistého disponibilného príjmu, pri rovnakom hrubom príjme.  

Preto súhlasím s návrhmi vlády SR o znížení sadzieb povinného poistného, taktiež 

so zjednotením základu dane z príjmov fyzických osôb a vymeriavacích základov pre 

                                                 
342 KROMEROVÁ, V. Aktuality.sk, dk. Rady živnostníkov sa vlani na Slovensku značne znížili. 
343 KROMEROVÁ, V. Aktuality.sk, dk. Rady živnostníkov sa vlani na Slovensku značne znížili. 
344 MHSR. Stratégia Ministerstva hospodárstva SR na obdobie 2012 až 2016 vychádzajúca 

z Programového vyhlásenia vlády SR. 2012. s. 3.  
345 International Financial Corporation and The World Bank. Doing Business 2012. s. 6.  
346 GOLA, P. Firemní finance.cz. Doing Business 2012: Jak si stojí Česko?. 
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sociálne a zdravotné poistenie FO. Zároveň sa vláda zaviazala znižovať každoročne 

poistné na sociálne poistenie zamestnanca o 1 % a zaviesť jeden sociálny a jeden 

zdravotný odvod s rovnakým stropom.  

Zaujímavým projektom je zavedenie tzv. „medzitrhu práce“, ktorý pomôže začleniť 

dlhodobo nezamestnaných na trh práce. Tento medzitrh práce je zavádzaný v lokálnych 

podmienkach347, kde poskytuje dlhodobo nezamestnaným a poberateľom dávok 

v hmotnej núdzi dočasne podporované zamestnanie spojené s aktivitami zameranými na 

zvýšenie ich zamestnanosti. Sociálne dávky majú motivovať k práci, preto by nemali 

byť tak vysoké, aby ich poberateľov uspokojovali. Tento projekt má pozitívne vplývať  

na zvýšenie aktivity subjektov nájsť si prácu, čo by malo dopad na úroveň 

zamestnanosti.348 

Je ťažké posúdiť, ktorá legislatíva je pre daňovníka výhodnejšia z pohľadu 

zdaňovania vlastných príjmov. Niektoré právne predpisy sú výhodnejšie v ČR 

(napríklad vyšší paušál), no je otázne, či je to výhodne aj pre štát. Slovenská a česká 

legislatíva má síce nastolené prísnejšie podmienky a hodnoty a ich prísnosť sa naďalej 

zväčšuje, no z pohľadu štátnej zadlženosti, je to pozitívny krok dopredu.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
347 Pilotný projekt pre 40 dlhodobo nezamestnaných v Banskej Bystrici počas 24 mesiacov (do novembra 
2013) podľa informácií dostupných z: http://www.hlavnespravy.sk/b-bystrica-v-pilotnom-projekte-
vyberaju-zamestnancov-tzv-medzitrhu-prace/13998/. 
348 MFSR. Program stability SR na roky 2011 až 2014. s. 8. 
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ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť rozdielne ale aj spoločné znaky 

zdaňovacieho systému príjmov fyzických osôb, konkrétne SZČO. V praktickej časti 

bola porovnávaná daňová povinnosť modelových daňovníkov. Porovnávaná tu bola 

vybraná kategória fyzických osôb, ktorí si uplatnili paušálne výdavky, za zdaňovacie 

obdobie 2009 až 2013. Konkrétne išlo o daňovníkov zo SR a z ČR, ktorí podnikajú na 

základe živnosti remeselnej a voľnej v každom spomínanom štáte a dosahujú rôzne 

úrovne príjmov. 

V teoretickej časti práce boli uvedené a objasnené pojmy z oblasti daňovej 

problematiky fyzických osôb v jednotlivých krajinách a zároveň ich porovnávanie. 

Tieto poznatky boli nakoniec aplikované v praktickom príklade pri výpočte daňovej 

povinnosti modelových daňovníkov dosahujúcich príjmy zo živnostenského oprávnenia, 

živnosti remeselnej a voľnej.  

Z vykonanej komparácie bolo zistené, že výsledná daňová povinnosť, ale aj 

základ dane je u českého a slovenského daňovníka rozdielny. Je to pre odlišnú 

legislatívu a postup zdanenia najmä pri uplatnení prvkov optimalizácie. Tie zvýhodňujú 

v prípade českej legislatívy výšku dane a v prípade slovenskej legislatívy výšku základu 

dane. Postup pri uplatnení zľavy na daň na vyživované dieťa je však v oboch krajinách 

podobný.  

Počas vyhradených zdaňovacích období prišlo postupne k úpravám výšky 

percenta uplatnených paušálnych výdavkov v legislatívach oboch krajinách.  To malo 

dopad na výslednú daňovú povinnosť daňovníkov. V prípade českého daňovníka sa pri 

uplatnení paušálu daňová povinnosť postupne znižovala v dôsledku zvyšovania 

percenta paušálnych výdavkov a naopak u slovenského živnostníka bolo postupne 

daňové zaťaženie vyššie, pretože prišlo k zníženiu percenta paušálnych výdavkov, ktoré 

si daňovník mohol uplatniť.  

Daňovníkovi, ktorý mal príjmy nad priemerom hrubej mzdy ČR, vyšla výsledná 

daňová povinnosť očakávane nižšia, ako u daňovníkov s vysokým príjmom. Aj 

v prípade, kedy mal český daňovník vysoké príjmy mohol si uplatniť daňový bonus. 
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Možno teda z analýzy daňových systémov, výpočtu výslednej daňovej povinnosti 

a jej  komparácie usúdiť, že existujú rôzne faktory, ktoré vplývajú na daňovú povinnosť 

daňovníka. Každý daňový systém vo vybraných krajinách má určité nedostatky, ktoré 

by sa dali vylepšiť.  

Neustále zmeny v legislatíve môžu rýchlo zmeniť zhodnotenie z tejto práce. Majú 

za dôsledok komplikovaný, zložitý a neprehľadný daňový systém. To môže mať 

negatívny dopad na celkové hospodárstvo krajiny. Preto by vláda mala starostlivo 

zvážiť, či sú potrebné ďalšie novelizácie a zmeny alebo skôr uvážiť, aký spôsob na 

zefektívnenie systému je ten pravý. 
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