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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce porovnává dva různé systémy zdanění příjmů fyzických osob. Na 

základě dostupných informací je zanalyzována současná situace v České republice, 

která je porovnána se situací v Rakousku. Výsledky komparace těchto systémů jsou 

zhodnoceny, a především je poukázáno na jejich vzájemné odlišnosti, výhody a 

nevýhody.  

 

ANNOTATION 

 

This bachelor thesis compares two different systems of taxation of income of physical 

persons. There is analyzed the situation in the Czech Republic which is compared with 

the situation in Austria. Results of this comparing are reviewed and sequentially the 

differences and the benefits and disadvantages are set up. 
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ÚVOD 
 

Úkolem a cílem této práce je porovnání dvou systémů zdaňování příjmů fyzických 

osob. Výsledkem zdanění příjmů fyzických osob je daň z příjmů, která je jednou 

z nejvýznamnějších daní jak v ČR, tak v Rakousku.  

 

Zdaňování příjmů FO je v ČR upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů a následně pak její výběr také zákonem č. 377/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníky této daně jsou FO. 

Systém zdanění v ČR je založen jak na individuálním zdaněním poplatníků, tak na 

společném zdanění poplatníků.  

 

V Rakousku je zdaňování příjmů FO upraveno zákonem č. 400/1988 BGBl., 

Einkomennsteuergesetz, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníky daně jsou FO a jedná 

se výhradně o systém individuálního zdanění poplatníků. 

 

Daňový systém ČR je velmi podobný rakouskému, takže je předpokladem také 

podobnost systémů zdanění FO. Ačkoliv se tedy tyto dva systémy zdají velmi podobné -  

založené na téměř identickém způsobu zdaňování, je jisté, že určité odlišnosti mezi nimi 

existují. Důležité je vzájemné hloubkové porovnání systémů a zhodnocení hlavních 

rozdílů mezi nimi.  
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1 ROZDĚLENÍ DANÍ 
 

1.1 Rozdělení daní v České republice 
 

Daně v České republice se většinou rozdělují podle tzv. daňového přesunu a to na daně 

přímé a nepřímé (lit. [5]). Rozdělení daní zobrazuje obrázek 1.1. 

 

Přímé daně jsou takové, které nelze přesunout na jiný subjekt, tzn. že se vztahují ke 

konkrétnímu subjektu.  

Tyto daně se dále dělí na: 

Daně důchodové 

 Daň z příjmů fyzických osob, 

 daň z příjmů právnických osob. 

 

Daně majetkové 

 Daň z nemovitostí, 

 daň silniční, 

 daň dědická, 

 daň darovací, 

 daň z převodu nemovitostí. 

 

Nepřímé daně se vztahují na konkrétní subjekt, který je ale může přesunout na subjekt 

jiný. Jsou placené a vybírané v cenách zboží, služeb a převodů práv. 

Nepřímé daně se dále dělí na: 

Daň universální 

 Daň z přidané hodnoty. 

 

Daně selektivní 

 Spotřební daně - z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, 

z tabákových výrobků, 

 ekologická daň – tato daň v ČR prozatím neexistuje, o jejím zavedení se uvažuje 

v lednu roku 2008 a to formou tzv. enviromentální daně. 
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Obrázek 1.1: Rozdělení daní v ČR 
 

1.2 Rozdělení daní v Rakousku 
 

Stejně jako v ČR tak také rakouský daňový systém se dělí na několik druhů daní. 

Celkově jsou druhy daní v Rakousku velmi podobné daním v ČR. Stejně jako v ČR, tak 

i v Rakousku probíhala v posledních letech daňová reforma. V ČR se zejména citelně 

dotkla daně z příjmů fyzických osob, v Rakousku se tato reforma týká i dalších daní. 

Následně bude nastíněn systém daní v Rakousku a některé daně budou stručně 

rozebrány. 
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Základní rozdělení rakouských daní 

 

Kategorie příjmových a majetkových daní  

Daň z příjmů – Einkommensteuer 

Daň z příjmů mají povinnost odvádět fyzické osoby. Podléhají jí rezidenti, na které se 

vztahuje neomezená daňová povinnost a nonrezidenti s omezenou daňovou povinností. 

Rezidentem je poplatník, který má na území Rakouska trvalé bydliště, nebo se zde 

zdržuje více jak 6 měsíců v roce. 

 

Příjmy daně z příjmů fyzických osob se dělí na následující druhy: 

 Příjmy ze zemědělství lesnictví, 

 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy ze  živnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy. 

 

Stejně jako v ČR i v Rakousku tvoří roční vyměřovací základ rozdíl mezi příjmy a 

výdaji. 

 

Daň z příjmů právnických osob – Körperschaftsteuer 

Daň z příjmů právnických osob v Rakousku se uplatňuje na kapitálové společnosti. 

Mezi ně patří akciové společnosti a spol. s ručením omezeným. V roce 2005 byla tato 

daň snížena na 25 %. Pokud je zisk společnosti rozdělen mezi společníky, je znovu 

zdaněn 25 % daní z kapitálových výnosů nebo poloviční daní z příjmů. Kapitálové 

společnosti mají stanovenou minimální daň, která je ale započtena do daně z příjmu 

právnických osob. 

 

Daň z přidané hodnoty (daň z obratu) – Umsatzsteuer 

Této dani podléhají úplatné dodávky předmětů a poskytnutí služeb v tuzemsku v rámci 

obchodního styku, jakož i dovoz zboží z třetích zemí (mimo EU). Pro výkony mezi 
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podniky ze dvou různých států nebo mezi podniky a soukromými osobami dvou 

různých států EU platí speciální postupy pro odvod daně z obratu. 

 

Většinou je to 20 % sazba za službu či zboží, ale existuje také snížená 10 % sazba, která 

se vztahuje např. na potraviny, knihy a zemědělské výrobky. Pro určité obraty platí 

osvobození od daně z obratu, a to na jedné straně při vývozu zboží, ale také při 

výkonech, které jsou určeny pro tuzemsko (např. peněžní a bankovní obchody, 

pojišťovací smlouvy). Také pro malopodnikatele s obratem nanejvýš 22 000 € existují 

daňová osvobození.  

 

Daň z obratu se vybírá jako daň z přidané hodnoty. To znamená, že podnikatel zjistí daň 

z obratu ze své tržby a odečte z ní částky daně z obratu, které jsou mu vystaveny ve 

faktuře, jako zálohovou daň. Finančnímu úřadu jako příslušné instituci dluží pouze 

rozdíl mezi obnosem daně z obratu a započítanou zálohovou daní. Daň z obratu je tak 

pro podnikatele průběžnou položkou a je účinná teprve u osoby, která nepodniká a 

nemůže uplatnit odečtení zálohové daně. 

 

Daň z výnosu kapitálu (Kapitalertragssteuer) 

Tato daň je upravena v zákoně o dani z příjmů. V Rakousku je odváděna z následujících 

výnosů - dividend, úroků z akcií, podílů u s. r. o., příjmů z účastnictví na podnikání jako 

tichý společník, výnosů z vkladů u bank a finančních institucí, ostatních kapitálových 

výnosů. Daň je sražena u zdroje příjmů a ten ji odvede finančnímu úřadu. Daňová sazba 

činí 25 %. V určitých případech je daň z příjmů uhrazena odvodem daně z výnosu 

kapitálu. 

 

Daň z nemovitosti – Grundsteuer 

Daň z nemovitosti 

Platí se čtvrtletně a její sazba se pohybuje v rozmezí od 0,4 % do 0,84 %. Nemovitosti 

ještě ale podléhají DPH a to 10 % z obytných budov a 20 % z ostatních budov. Obě tyto 

daně se počítají z odhadní ceny. 
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Daň z převodu nemovitostí (Grunderwebsteuer) 

Tvoří 3,5 % z kupní ceny. Pokud je převod uskutečněn mezi osobami v řadě přímé, je 

daň snížena na 2 %. U převodu pozemku se platí tzv. registrační poplatek, který tvoří    

1 % z kupní ceny.  

 

Kategorie spotřebních daní 

Spotřební daně - Verbrauchsteuern 

Spotřební dani podléhá jak zboží vyrobené v Rakousku, tak i zboží dovezené. Tato daň 

se vztahuje na tabákové výrobky, výrobky s obsahem lihu, na pivo, šumivé víno, 

výrobky z ropy a také na nové automobily. 

 

Mezi další rakouské daně patří daň ze mzdy - lohnsteuer (která spadá pod daň z příjmů 

FO), komunální daň za pracovníky a společníky-jednatele, minerální daň (patří do 

kategorie spotřebních daní), dědická a darovací daň, energetická daň a další (lit. 

[23]). 
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR 
 

2.1 Vymezení základních pojmů 
 

Proto, aby bylo možné rozebrat následující kapitoly, je důležité nejprve rozlišit základní 

pojmy této problematiky. 

 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

 

Poplatníky jsou fyzické osoby a to buď rezidenti nebo nonrezidenti (nerezidenti).  

 

Rezident je poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území ČR, tak také na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Má tzv. 

neomezenou daňovou povinnost. Jsou to osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště 

nebo se zde obvykle zdržují (tím se rozumí, že zde pobývají alespoň 183 dní 

v kalendářním roce). 

 

Nonrezident je poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území ČR. Má tzv. omezenou daňovou povinnost. Jsou to fyzické osoby, 

které na území ČR nemají bydliště, obvykle se zde nezdržují, zdržují se zde méně než 

183 dní v kalendářním roce, nebo se zde zdržují pouze z důvodu studia či léčení. Anebo 

to jsou fyzické osoby, které jsou dle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění 

považovány za daňové cizozemce. 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob 

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy. 
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Patří sem jak příjmy peněžní, tak i příjmy nepeněžní, které byly dosažené i směnou a 

jsou oceněny zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Předmětem daně z příjmů nejsou: 

 Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby (zákon 

č. 92/1991 Sb.), 

 příjmy získané zděděním nebo vydáním majetku, 

 příjmy získané darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, 

s výjimkou příjmů z nich plynoucích, 

 příjmy získané nabytím daru v souvislosti s provozováním školských a 

zdravotnických zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, 

 úvěry a půjčky s výjimkou: 

o příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným 

postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to 

ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácené půjčky 

nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 

o příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 

z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka, 

 příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 

 příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je ČR povinna uhradit, nebo z titulu 

smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, 

kterou se ČR zavázala uhradit, 

 příjem plynoucí fyzické osobě, která je rezidentem, která vypomáhá domácími 

pracemi v zahraničí nebo nonrezident, který vypomáhá s domácími pracemi 

v ČR a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních 

sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (např. au-pair). 
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Zdaňovací období 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, tedy období od 1.1. do 31.12. daného roku. 

 

2.2 Příjmy osvobozené od daně 
 

Příjmy, které jsou osvobozené od daně, jsou předmětem daně, ale nezdaňují se. Tyto 

osvobozené příjmy jsou taxativně stanovené zákonem o daních z příjmů. V § 4 zákona 

č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) jsou 

tyto příjmy vyjmenované všeobecně a specificky jsou vymezeny pro jednotlivé příjmy 

v jednotlivých paragrafech. Následně budou rozebrány některé nejdůležitější příjmy, 

které jsou osvobozené. Pro zpřehlednění jsou tyto příjmy zařazeny do skupin. 

 

Skupina příjmů z prodeje nemovitostí  

 

Mohou být rozděleny na dva druhy příjmů dle § 4 odst. 1 písm. a) a b) ZDP a to: 

a) Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech 

domu nebo spoluvlastnického podílu a včetně souvisejícího pozemku, 

b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor. 

 

Pro splnění osvobození příjmu ad a) je nutné splnit současně určité podmínky: 

 Prodávající v něm měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před 

prodejem nebo v něm měl bydliště po dobu kratší než 2 roky, ale získané 

prostředky použije na uspokojení bytové potřeby, 

 tento majetek nebyl zahrnut v obchodním majetku pro výkon podnikatelské 

nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a to do 2 let od jeho vyřazení 

z obchodního majetku, 

 není to příjem, který plyne z budoucího prodeje takového majetku, který byl 

uskutečněn v době do 2 let od jeho nabytí nebo do 2 let od jeho vyřazení 

z obchodního majetku a to i v případě, že kupní smlouva bude uzavřena až po 2 

letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku. 
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Pro osvobození příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění stačí, aby 

podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů. 

 

Pro splnění osvobození ad b) je nutné splnit současně tyto podmínky: 

 Doba mezi nabytím a prodejem majetku přesáhne dobu 5 let, 

 nemovitost, byt nebo nebytový prostor nebyl zahrnut do obchodního majetku 

pro výkon podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti a to do 5 let od 

vyřazení z obchodního majetku, 

 nejde o příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitostí, bytů 

nebo nebytových prostor uskutečněného v době do 5 let od nabytí nebo do 5 let 

od vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po   

5 letech od nabytí nebo po 5 letech od vyřazení z obchodního majetku. 

 

Pokud jde o prodej tohoto majetku nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzný 

v řadě přímé nebo manželem (manželkou), tak se tato doba zkracuje o dobu, po kterou 

byl tento majetek prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, pokud nemovitost byla 

nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). 

Při prodeji pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úřadu výměnou v rámci 

pozemkových úprav se tato doba zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil 

původní pozemek, a tato doba se počítá i do doby, která běží od vyřazení směněného 

pozemku z obchodního majetku. 

 

Příjmy z prodeje movitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. c) a g) ZDP 

 

Osvobozeny jsou veškeré příjmy z prodeje movitých věcí. A to i příjmy z prodeje 

movitých věcí vydaných dle restitučních a rehabilitačních předpisů. Toto osvobození 

má ale své výjimky, a to: 

 Příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi nabytím a 

prodejem nepřesáhne 1 rok, 

 příjmy z prodeje movitých věcí včetně příjmů z prodeje movitých věcí vydaných 

dle restitučních a rehabilitačních předpisů, pokud jsou nebo byly zahrnuty do 
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obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné 

činnosti, a to do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku. 

 

Přijaté náhrady dle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP 

Osvobozeny jsou přijaté náhrady škod, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění 

majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody.  

Toto neplatí pro platby přijaté náhradou za ztrátu příjmu a platby přijaté jako náhrada za 

škody na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody. Neplatí také pro platby 

přijaté jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícímu v době vzniku škody 

k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za škodu 

způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem. 

 

Příjmy z provozu ekologických zařízení dle § 4 odst. 1 písm. e) ZDP 

 

Do této skupiny spadají příjmy z provozu: 

 Malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, 

 větrných elektráren, 

 tepelných čerpadel, 

 solárních zařízení, 

 zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, 

 zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, 

 zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek, 

 zařízení na využití geotermální energie. 

 

Toto osvobození se vztahuje na časový interval, který začíná v prvním kalendářním roce 

ve kterém byla tato zařízení prvně uvedena do provozu nebo do zkušebního provozu a 

končí v bezprostředně následujících 5 letech. Za první rok uvedení do provozu se 

považuje i rekonstrukce malé vodní elektrárny do 1 MW. 
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Náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd dle 

zvláštních právních předpisů dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP 

 Příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů vydaných dle 

zvláštních právních předpisů a to i v případě, že v době mezi nabytím a 

prodejem došlo k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením 

nemovitosti podle jejich podílů nebo pokud byly byty či nebytové prostory 

rozděleny podle zvláštního právního předpisu, 

 příplatek k důchodu podle zvláštních právních předpisů, 

 úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitačním řízením o 

nápravách křivd. 

 

Příjmy z prodeje cenných papírů 

 

Velmi důležitým osvobozeným příjmem jsou příjmy z prodeje cenných papírů. Jejich 

osvobození je ale platné při splnění určitých podmínek. 

 

Osvobozeny jsou příjmy dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP: 

a) Z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace, 

b) z prodeje ostatních cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a převodem 

přesáhne 6 měsíců, 

c) z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud doba 

mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne 6 měsíců. 

 

Doba mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při: 

 Přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, 

 změně obhospodařovatele podílového fondu, 

 sloučení a splynutí podílových fondů, 

 sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu. 

 

Doba 6 měsíců nebo 5 let mezi nabytím a převodem cenného papíru se zkracuje o dobu, 

po kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před 

přeměnou této společnosti nebo družstva na akciovou společnost. Při výměně akcií 
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emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců nebo 5 let 

mezi nabytím a převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje. Obdobně se 

postupuje i při výměně podílů, fůzi společností nebo rozdělení společnosti, pokud jsou 

splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c ZDP. 

 

Osvobození se nevztahuje na tyto příjmy: 

 Z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 

majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo samostatně 

výdělečné činnosti (tyto příjmy se zdaňují v rámci § 7 ZDP), 

 z kapitálového majetku (tyto příjmy se zdaňují v rámci § 8 ZDP), 

 z prodeje cenných papírů, které nabyl společník společnosti s ručením 

omezeným, komanditista komanditní společnosti nebo člen družstva při přeměně 

obchodní společnosti nebo družstva na akciovou společnost (dle § 69 a § 256 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), a 

to do 5 let od nabytí těchto cenných papírů, 

 z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu nebo při 

změně investičního podílového fondu na otevřený podílový fond, který byl nebo 

je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 plynoucí poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného 

v době do 6 měsíců od nabytí, a z budoucího prodeje cenných papírů, které jsou 

nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, i když kupní smlouva 

bude uzavřena až po 6 měsících od nabytí nebo po 6 měsících od ukončení 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 obdobně se postupuje u příjmů plynoucích jako protihodnota menšinovým 

akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických 

cenných papírů (dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
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Skupina příjmů z úroků 

 

Příjmy z úroků se zdaňují v § 8 ZDP, jako příjmy z kapitálového majetku nebo jsou 

zdaněny srážkovou daní. Existují ale případy, kdy jsou od daně osvobozeny. 

Osvobozeny od daně jsou úroky: 

 Úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory (dle 

zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

a o doplnění § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.), 

 úrokové příjmy nonrezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných 

v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou dle 

§ 4 odst. 1 písm. v) ZDP, 

 úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů dle § 4 odst. 1 písm. y) ZDP, v 

jejichž emisních podmínkách se emitent zavázal použít k řádnému krytí závazků 

z těchto hypotečních zástavních listů pouze pohledávky (nebo jejich části) z 

hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do 

nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových 

potřeb (dle § 15 odst. 3 ZDP). Toto ustanovení se přiměřeně použije na úrokové 

výnosy z obdobných instrumentů vydaných v zahraničí, 

 příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního 

zabezpečení, a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní 

pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku 

pojistného dle § 4 odst. 1 písm. z) ZDP. 

 

Další druhy osvobozených příjmů 

 

 Ceny z veřejných soutěží, reklamních soutěží nebo reklamního slosování, ceny 

ze sportovních soutěží v hodnotě do 10 000 Kč a ocenění v oblasti kultury dle    

§ 4 odst. 1 písm. f) ZDP, 

 příjmy získané ve formě dávek a služeb dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP: 

o nemocenského pojištění, 

o důchodového pojištění, 

o státní sociální podpory, 
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o peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 

o sociálního zabezpečení, 

o plnění z uplatnění nástrojů státní politiky nezaměstnanosti, 

o všeobecného zdravotního pojištění, 

o plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, 

o příjem získaný ve formě náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu 

(snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény), 

o příjmy pravidelně vyplácených důchodů (penzí) nepřesahující ročně 

198 000 Kč (do této částky se nezahrnuje výše příplatku k důchodu), 

 příjem získaný v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento 

příjem dle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí dle   

§ 4 odst. 1 písm. ch) ZDP, 

 dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní 

sociální podpory a státní dávky upravené zvláštními předpisy nebo obdobná 

plnění poskytovaná ze zahraničí dle § 4 odst.1 písm. i) ZDP, 

 odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných 

biologických materiálu z lidského organismu dle § 4 odst. 1 písm. j) ZDP, 

 stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo 

veřejné výzkumné instituce, stipendia z prostředků právnické osoby, která 

vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy anebo obdobná plnění 

ze zahraničí, podpory a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a 

občanských sdružení včetně obdobných plnění poskytovaných ze zahraničí a 

nepeněžního plnění, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu 

kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu nejbližším pozůstalým dle § 4 

odst. 1 písm. k) ZDP, 

 plnění z pojištění osob, plnění pro případ dožití z pojištění pro případ smrti nebo 

dožití a plnění pro případ dožití z důchodového pojištění dle § 4 odst. 1 písm. l) 

ZDP, 

 příjmy z převodu dle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP: 

o členských práv družstva, 

o z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu, 
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o nebo z převodu časti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej 

cenných papírů, pokud přesahuje doba mezi nabytím a převodem 5 let, 

 dotace na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na 

odstranění následků živelní pohromy dle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP, s výjimkou 

dotací a příspěvků, které jsou účtovány do příjmů (výnosů) (dle zákona             

č. 563/1991 Sb., o účetnictví): 

o ze státního rozpočtu,  

o z rozpočtu obcí, krajů, 

o státních fondů,  

o Národního fondu podpor z Vinařského fondu, 

o z přidělených grantů, 

o jako příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý (dle zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech  a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.), 

o anebo dotace, granty a příspěvky z prostředků Evropských společenství, 

 příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného  

obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož 

hodnota nepřesahuje 500 Kč dle § 4 odst. 1 písm. za) ZDP. 

 

2.3 Základ daně 

2.3.1 Vymezení základu daně 

 
Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, 

za které se pro účely daně z příjmu FO považuje kalendářní rok, přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení zajištění a udržení, pokud dále u 

jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. (lit. [15]) 

 

U poplatníka, kterému plynou během zdaňovacího období současně dva nebo více 

příjmů, které jsou uvedené v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně 

zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. 
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Prakticky je základ daně určitá daňová základna, která je tvořena souhrnem dílčích 

základů daně dle jednotlivých druhů příjmů, od které se dále odečítají nezdanitelné části 

a odčitatelné položky.  

 

Do základu daně se nezahrnují: 

 Příjmy osvobozené od daně, 

 příjmy pro které je stanoveno, že se z nich vybírá daň zvláštní sazbou daně ze 

samostatného základu daně (dle § 36 ZDP), 

 příjmy, ze kterých je daň vybírána ze samostatného základu daně sazbou daně 

dle § 16 odst. 2 ZDP. 

 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle § 6 ZDP, které obdržel poplatník nebo 

mu byly vyplaceny do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, 

se považují za příjmy v tomto zdaňovacím období. 

 

2.3.2 Daňová ztráta 
 
Ztráta vzniká, pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech 

a výdajích přesáhnou výdaje příjmy. To se týká příjmů v § 7 a 9 ZDP, tzn. že záporný 

dílčí základ daně může vzniknou pouze v § 7 a 9 ZDP. 

Dále daňová ztráta, která je upravena v § 23 ZDP, sníží úhrn dílčích základů daně, 

zjištěných dle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10. Tato daňová ztráta 

nebo její část nelze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, proto ji lze 

odečíst od úhrnů dílčích základů daně zjištěných dle jednotlivých druhů příjmů 

uvedených v § 7 až 10 a to v následujících pěti zdaňovacích obdobích. 

 

2.3.3 Postup stanovení základu daně 
 
Na obrázku 2.1 je znázorněn postup, jakým dochází ke stanovení základu daně (v 

obrázku ZD). Rozdíl příjmů a výdajů jednotlivých druhů příjmů tvoří dílčí základy daně 

(v obrázku DZD). Pokud součet dílčích základů daně z § 7 až 10 je kladný, celkový 

základ daně tvoří součet všech dílčích základů daně. Pokud je součet dílčích základů 
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daně z § 7 až 10 roven nule, potom je celkových základem daně dílčí základ daně § 6. 

Pokud je tento součet záporný je celkový základ daně dílčí základ daně § 6, ale s tím, že 

vznikla daňová ztráta. 

 

 
Obrázek 2.1: Postup stanovení základu daně 
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2.3.4 Ostatní ustanovení 
 
Dále ZDP pojednává o stanovení základu daně v případě : 

 Příjmů zahrnutých do dílčího základu daně v předchozích zdaňovacích 

obdobích, které byly vráceny a pro jejich vrácení existuje právní důvod, 

 zásob pořízených v kal. roce předcházejícím roku, ve kterém poplatník zahájil 

svou činnost nebo v případě získaných zásob z dědictví po zůstaviteli a to vše u 

poplatníků, kteří měli příjmy v § 7 nebo 9, 

 přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci a naopak, 

 zvýšení nebo snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji v případech uvedených 

v odstavcích 10 a 11 § 5 ZDP. 

 

2.4 Nezdanitelné části základu daně 

2.4.1 Přeměna nezdanitelných částí na daňový bonus 
 
Jak už samo označení napovídá, nezdanitelné části základu daně snižují základ daně, 

pokud jsou splněny podmínky pro jejich uplatnění. Některé nezdanitelné části základu 

daně byly převedeny do systému uplatňování daňových slev. Toto nové ustanovení platí 

od 1.1.2006 a zohledňuje především sociální situaci poplatníka. Jedná se o 

nezdanitelnou částku na poplatníka, na vyživovanou manželku (manžela), na částečný a 

plný invalidní důchod, na držitele průkazu ZTP/P a na studenta. 

 

Nezdanitelnými částmi snižuje poplatník základ daně z příjmů a tím se dostává do 

nižšího zdaňovacího pásma. Zatímco slevy na dani snižují samotnou daňovou 

povinnost a tím zejména zvýhodňují poplatníky s nižšími příjmy. 
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2.4.2 Platné nezdanitelné části základu daně 
 
Nezdanitelné části základu daně jsou upraveny v § 15 ZDP a jedná se o: 

a) Hodnotu darů poskytnutých: 

 Obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám         

(i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle 

zvláštního zákona), a to se sídlem na území České republiky, a to na: 

o financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, 

kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a 

ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, 

zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro 

registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a 

sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich 

činnost, 

 fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím: 

o školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných 

zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, 

 fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou: 

o poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou 

nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými, 

vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, 

na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními 

pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené 

ve zvláštním právním předpisu nejvýše do částky nehrazené 

příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto 

osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. 

Hodnotu darů si lze odečíst, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období 

přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje 

u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na 

území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar 

na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce 

oceňuje částkou 2 000 Kč. 
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b) Částku úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru, 

který byl použit na financování bytových potřeb poplatníka. Přičemž lze odečíst 

úhrnnou částku úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti maximálně 

do výše 300 000 Kč za rok. Při placení úroků jen po část roku nesmí 

uplatňovaná částka překročit 1/12 této roční částky za každý měsíc placení 

úroků, tzn. 25 000 Kč měsíčně. 

 

c) Příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem dle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Zaplacenou částku příspěvku 

musí snížit o 6 000 Kč, maximálně lze ale odečíst 12 000 Kč ročně. 

 

d) Částku pojistného na soukromé životní pojištění poplatníka podle pojistné 

smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné 

osobě na straně jedné a pojišťovnou na straně druhé. Základ daně lze snížit 

maximálně o částku 12 000 Kč ročně a to i pokud má poplatník uzavřeno více 

smluv s více pojišťovnami.  

 

e) Částku zaplacených členských příspěvků člena odborové organizace odborové 

organizaci, která podle stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy 

zaměstnanců v rozsahu vymezeném § 18 a zákoníkem práce. Celkově lze 

odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ( s výjimkou příjmů 

zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně), maximálně ale do výše 3 000 Kč 

za zdaňovací období. 

 

2.5 Odčitatelné položky 
 
Položky odčitatelné od základu daně snižují základ daně. Jsou upraveny v § 34 ZDP, 

který je společný jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Nyní budou uvedeny 

položky odčitatelné od základu daně pro fyzické osoby. 
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 Daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období 

nebo jeho část. Tuto ztrátu lze odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, ze které byla vyměřena. Zároveň tato 

ztráta musela být uvedena v daňovém přiznání, 

 30% výdajů (nákladů), které byly vynaloženy na výuku žáků ve studijních a 

učebních oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, 

které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a tyto obory jsou uvedeny 

ve školském zákoně ( zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů), 

 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím 

období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či 

teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů 

technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části 

a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a 

vývoje. Pokud tyto výdaje (náklady) souvisejí s touto realizací pouze z části, 

lze odečíst pouze tuto jejich část. Tyto výdaje, které lze odečíst, musí být 

výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a 

musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů poplatníka. 

 

2.6 Slevy na dani 
 
Slevy na dani snižují výslednou daňovou povinnost poplatníka. Pro ujasnění je důležité 

rozlišit slevy na dani určené pro FO na tzv.: 

 

 Klasické slevy na dani, 

 akční slevy na dani (týkající se FO i PO a registračních pokladen), 

 slevy na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky, 

 slevy nahrazující nezdanitelné části základu daně, 

 daňové zvýhodnění, které je možné uplatnit formou slevy na dani, daňového 

bonusu nebo kombinací obojího. 
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2.6.1 Klasické slevy na dani 
 
Pro poplatníky, zaměstnávající zaměstnance se změněnou pracovní schopností, se daň 

snižuje: 

 

 O 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, pro 

uplatnění slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

se zdravotním postižením, 

 o 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, pro 

uplatnění slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

s těžším zdravotním postižením. 

 

2.6.2 Akční slevy na dani 
 
Pokud je FO současně povinným subjektem (dle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních 

pokladnách) a do 30.6.2006 zahájila provoz registrační pokladny, může si snížit daň ve 

zdaňovacím období, ve kterém tuto pokladnu pořídila o polovinu její pořizovací ceny, 

maximálně ale o 8 000 Kč na jednu pokladnu.  

 

Pokud tito poplatníci provedli technické zhodnocení na již používané pokladně a to dle 

stanovených podmínek (dle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách) do 

31.12.2006, mohou daň za zdaňovací období, ve kterém toto technické zhodnocení 

provedli, snížit o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně ale o 4 000 Kč na 

jednu pokladnu. 

Pokud tento poplatník vykázal v roce zahájení provozu nebo technického zhodnocení 

pokladny daňovou ztrátu nebo nižší daň než je výše těchto slev, může tuto slevu nebo 

její zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže 

daň, nejvýše však ve 3 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po 

zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl. 
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2.6.3 Sleva na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky 
 
Jedná se o slevu na dani pro poplatníky s příslibem investiční pobídky dle zákona         

č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci 

využívají po dobu 10 let slevu na dani resp. její „úlevu“ (dle § 35a, § 35b ZDP). 

 

2.6.4 Slevy nahrazující nezdanitelné části základu daně 
 
Poplatníkům se vypočtená daň dle § 16, která je případně snížená dle § 35,§ 35a, § 35b 

snižuje o částku: 

a) 7 200 Kč na poplatníka, 

b) 4 200 Kč na manžela (manželku), žijícího s poplatníkem v domácnosti a pokud nemá 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč. Pokud je manžel (manželka) 

držitelem průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato 

částka na dvojnásobek, čili na 8 400 Kč, 

c) 1 500 Kč, pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod nebo jiný důchod 

z důchodového pojištění nebo mu zanikl nárok na částečný invalidní důchod z důvodu 

souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu, 

d) 3 000 Kč, pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod nebo jiný důchod 

z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, 

zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného 

invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů 

plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných 

důvodů než proto, že není plně invalidní, 

e) 9 600 Kč, pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

f) 2 400 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po 

dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje 

vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na 

budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle 

zvláštních právních předpisů (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů) pro účely státní sociální podpory. 
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Sleva na dani ve výši 7 200 Kč na poplatníka se neuplatňuje u poplatníka, u něhož 

starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu činí více než 38 040 Kč ročně. Nepřevyšuje-li starobní důchod             

38 040 Kč ročně, přizná se částka 7 200 Kč na poplatníka. Poplatníci, kteří na počátku 

zdaňovacího období nejsou poživateli starobního důchodu a tento starobní důchod jim 

nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období, uplatní slevu ve výši 7 200 Kč. 

Do vlastního příjmu manžela (manželky) se nezahrnují: 

 Dávky státní sociální podpory, 

 dávky sociální péče, 

 dávky pomoci v hmotné nouzi, 

 příspěvek na péči, 

 státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 

stavebního spoření, 

 stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání. 

 

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu 

manžela (manželky) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro 

účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. 

 

Poplatník může uplatnit slevu na dani (dle odstavců b) až f) kap. 2.6.4) ve výši 1/12 za 

každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění 

nároku na snížení. 

 

2.6.5 Daňové zvýhodnění 
 
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti si může poplatník uplatnit ve výši 

6 000 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b ZDP. 

Poplatník sníží stanovenou daň nebo sníženou daň o daňové zvýhodnění. 
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Toto daňové zvýhodnění lze uplatnit formou: 

 Slevy na dani, 

 daňového bonusu, 

 slevy na dani a daňového bonusu. 

 

Za vyživované dítě se považuje dítě: 

 Vlastní, 

 osvojené, 

 v péči, která nahrazuje péči rodičů, 

 druhého z manželů, 

 vnuk (vnučka) pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové 

zvýhodnění uplatnit. 

A zároveň musí být dítětem: 

a) Nezletilým, 

b) zletilým do dovršení věku 26 let, pokud nepobírá plný invalidní důchod a 

soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo 

vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu 

dlouhodobého nepříznivého  zdravotního stavu není schopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. 

 

Sleva na dani může být uplatněna až do výše daňové povinnosti poplatníka za 

příslušné zdaňovací období. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost 

vypočtená dle ZDP za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým 

bonusem. Daňový bonus může poplatník uplatnit, pokud jeho výše je alespoň 100 Kč, 

maximálně ale do výše 30 000 Kč ročně.  

 

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle   

§ 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro 

zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období 

a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního 

právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy. U poplatníka, který má příjmy 
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pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují 

příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 

sazby daně nebo příjmy, u nichž je uplatněná sazba daně podle § 16 odst. 2. 

 

Daňové zvýhodnění náleží za každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem 

v domácnosti, přičemž počet dětí, na které lze daň. zvýhodnění uplatnit není omezen. 

Poplatníkovi náleží toto zvýhodnění za každý kalendářní měsíc na jehož počátku byly 

splněny podmínky pro jeho uplatnění a to ve výši 1/12 roční částky, čili 500 Kč. 

Měsíční daňový bonus náleží poplatníkovi maximálně ve výši 2 500 Kč. A pokud je dítě 

poplatníka držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na 

dvojnásobek. Částka měsíčního daňového bonusu se ale nemění. 

 

Pokud dítě vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění 

uplatnit ve zdaňovacím období nebo v kalendářním měsíci jen jeden z nich. 

 

Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti může při výpočtu zálohy na daň dle § 38h 

odst. 3 ZDP uplatnit nárok na slevu na dani dle § 35ba (viz. kap. 2.6.4 a),c) - f)) a na 

daňové zvýhodnění. 

 

Měsíčně může uplatnit částku ve výši:  

 600 Kč na poplatníka, 

 125 Kč na částečný invalidní důchod, 

 250 Kč na plný invalidní důchod, 

 800 Kč na držitele průkazu ZTP/P, 

 200 Kč na studenta. 

 

U poplatníka s podepsaným prohlášením k dani se sníží záloha na daň vypočtená dle 

ZDP o částku ve výši odpovídající 1/12 stanovené částky v § 35ba ZDP (viz výše) a o 

měsíční daňové zvýhodnění. Měsíční daňové zvýhodnění poskytne plátce poplatníkovi 

ve formě měsíční slevy na dani, měsíčního daňového bonusu nebo měsíční slevy na 

dani a měsíčního daňového bonusu. 
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Měsíční slevu na dani dle § 35ba ZDP lze poskytnout poplatníkovi maximálně do výše 

vypočtené zálohy na daň. Měsíční slevu na dani dle § 35c ZDP poskytne plátce daně 

poplatníkovi maximálně do výše vypočtené zálohy na daň a snížené o měsíční slevu na 

dani dle § 35ba ZDP. Pokud je výše zálohy na daň, snížená o měsíční slevu na dani dle 

§ 35ba ZDP, nižší než je částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl 

měsíčním daňovým bonusem. 

 

Plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc o vyplacený měsíční 

daňový bonus. 

 

2.6.6 Algoritmus výpočtu daně 
 
Obrázek 2.2 znázorňuje velmi zjednodušený algoritmus výpočtu daně s využitím 

nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně, slev na dani 

a daňového zvýhodnění.  

 
Obrázek 2.2: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti v ČR 
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2.7 Sazba daně 
 
Sazba daně se počítá ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a 

odčitatelné položky od základu daně. Takto zjištěný základ daně se zaokrouhluje na celé 

stokoruny dolů. 

Výše sazby daně dle § 16 ZDP znázorňuje tabulka 2.1. 

 

 
Tabulka 2.1: Sazba daně v ČR 

Základ daně 
Daň Ze základu 

přesahujícího 
od Kč do Kč 

0 121 200 12%  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

  Zdroj: [15] 
 

2.8 Zálohy na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a 
funkčních požitků 
 
Poplatník, který má dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků, platí 

zálohy na daň z příjmů z tohoto druhu příjmu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, který je zúčtovaný nebo vyplacený 

poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období. Tento úhrn příjmů je 

snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a od částek sražených nebo 

zaměstnancem uhrazených na pojistné na sociální zabezpečení, na příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

Tento základ se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Výpočet výše zálohy za 

kalendářní měsíc zobrazuje tabulka 2.2 a sráží ji zaměstnavatel.  
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Tabulka 2.2: Zálohy na daň z příjmů 
Základ pro 

výpočet zálohy Záloha Ze základu 
přesahujícího 

od Kč do Kč 
0 10 100 12%  

10 100 18 200 1 212 Kč + 19 % 10 100 Kč 
18 200 27 600 2 751 Kč + 25 % 18 200 Kč 
27 600 a více 5 101 Kč + 32 % 27 600 Kč 

Zdroj: [15] 
 

2.9 Daňové přiznání 
 

Poplatník podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to v zákonem 

stanovených lhůtách.  

 

Daňové přiznání je povinen podat: 

 Poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč 

(pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo příjmy ze kterých je daň 

vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně), 

 poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně nepřesáhly 15 000 Kč, 

ale vykazuje daňovou ztrátu, 

 poplatník, který je nerezidentem a uplatňuje slevu na dani dle § 35ba ZDP (viz. 

kap. 2.6.4 b) až e)) nebo uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. 

 

Existují ale také situace, kdy poplatník není povinen podávat daňové přiznání ačkoliv 

má zdanitelné příjmy.  

Daňové přiznání není povinen podat: 

 Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a  z funkčních požitků pouze od 

jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto 

plátců, pokud neuplatňuje výpočet daně ze společného základu daně manželů. 

Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné 

zdaňovací období prohlášení k dani a vyjma příjmů od daně osvobozených a 

příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 

až 10 vyšší než 6 000 Kč, 
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 poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze 

zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění. 

 

Zákon také stanovuje povinnost podávat daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení 

konkurzu. 

 

Termíny pro podání přiznání k dani 

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů FO je nejpozději do 3 měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období. Daňové přiznání se podává tedy nejpozději do 31.3. následujícího 

roku. Poplatníci, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního nebo vodního 

hospodářství nebo příjmy ze živnosti, mohou uplatnit jako účetní období hospodářský 

rok. Hospodářský rok je účetní období po sobě jdoucích 12 měsíců, který začíná prvním 

dnem jiného měsíce, než je leden. 

Existují však i situace, kdy poplatník podává daňové přiznání v jiném zákonem 

stanoveném termínu. Např. pokud poplatníkovi daňové přiznání zpracovává a předkládá 

daňový poradce, je termín podání přiznání do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období, tedy do 30.6. následujícího roku. 

 

Forma podání daňového přiznání 

Daňové přiznání lze podat na tiskopisech Ministerstva financí anebo elektronickou 

formou přes portál daňové správy. 

2.10 Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků 
 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob. Dle zákona je poplatník těchto příjmů označován jako zaměstnanec a 

plátce jako zaměstnavatel.  

 

Označení těchto příjmů napovídá přesné rozlišení těchto příjmů na: 

 Příjmy ze závislé činnosti, 

 funkční požitky. 
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2.10.1 Příjmy ze závislé činnosti  
 
Příjmy ze závislé činnosti jsou obecně příjmy, které zaměstnancům vyplácí 

zaměstnavatel, čili mzda. Zaměstnavatel odvádí z těchto příjmů zálohu na daň nebo 

přímo daň za svého zaměstnance správci daně. 

 

Jsou to příjmy: 

a) Ze současného nebo dřívějšího poměru, ve kterých poplatník je povinen dbát 

příkazů plátce (včetně příjmů za práci žáků a studentů z praktického výcviku), 

 pracovněprávního, 

 služebního nebo členského, 

 obdobného, 

b) příjmy za práci, i když nejsou povinni dbát příkazů plátce, 

 členů družstev, 

 společníků a jednatelů s. r. o., 

 komanditistů k. s., 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy, které plynou v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 

výkonem závislé činnosti (dle předchozích bodů) nebo funkce, bez ohledu na to, 

zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo 

funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci 

nevykonává. 

 

Do těchto příjmů patří příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda: 

 Je na ně právní nárok či nikoliv, 

 je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo 

příslušné právo podle zákoníku práce, 

 jsou vypláceny nebo připisovány, 

 spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, 

kteří jsou poplatníky daně z příjmů ze závislé činnosti. 
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2.10.2 Funkční požitky 
 
Funkčními požitky rozumíme zpravidla různé platy a odměny za funkce, které nemají 

charakter příjmů ze závislé činnosti. 

 

Jsou to: 

a) Funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a 

poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky a platy 

vedoucích ústředních úřadů státní správy, 

b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní 

samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách 

a v jiných orgánech a institucích. 

 

Příjmy ze závislé činnosti nejsou: 

 Náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti do stanovené výše, hodnota bezplatného stravování poskytovaná na 

pracovních cestách, 

 hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, 

poskytovaných stejnokrojů, pracovní oblečení, 

 částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem 

vydal nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, 

 náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 

výkon práce. 

 

Dále existují další osvobozené příjmy, jako např.: 

 Částky vynaložené na doškolování zaměstnanců, 

 hodnota stravování a nealkoholických nápojů poskytovaných v nepeněžním 

plnění ke spotřebě na pracovišti, 

 hodnota přechodného ubytování, poskytované zaměstnavatelem jako nepeněžní 

plnění v souvislosti s výkonem práce (nevztahuje se na ubytování při pracovní 

cestě), 



 44

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, max. 

do výše 5% vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

 atd. 

 

2.10.3 Postupy při zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
 
Při zdaňování příjmů ze závislé činnosti může nastat mnoho variant jejich výpočtu. 

Základní dělení je takové, že při jejich výpočtu může nastat situace, že zaměstnavatel 

srazí daň srážkou daně nebo srazí daň zálohou na daň.  

Výběr správné varianty je závislý na několika faktorech, a to: 

 Zda podepsal poplatník prohlášení k dani, 

 výše měsíčního příjmu a zdanitelné mzdy, 

 zda se zdroj příjmu nachází na území ČR, 

 zda je poplatník rezident ČR, 

 zda je to příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. b), c) a odst. 10 ZDP. 

 

Možné varianty výpočtu jsou znázorněny na obrázku 2.3. 
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Obrázek 2.3: Výběr variant výpočtu 
Zdroj: [11] 
 

2.10.4 Popis variant 
 
Varianta A 

Charakteristika:  

 Poplatník podepsal prohlášení k dani, dle kterého uplatňuje měsíční slevu na 

dani a měsíční daňové zvýhodnění, 

 každý měsíc se odvádí záloha na daň a provádí se roční zúčtování zálohy na daň 

z příjmů (viz. kap. 4 př. č. 1 a 2). 
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Postup výpočtu zálohy na daň 

 

Příjem za měsíc (Kč) 

- zdravotní pojištění (4,5%) 

- sociální pojištění (8%) 

= základ daně v Kč 

= základ daně pro výpočet zálohy na daň v Kč (zaokrouhlený nahoru na celé 

koruny, nad 100 Kč na celé stokoruny) 

→ vypočtená záloha na daň 

- měsíční slevy na dani (600 Kč na poplatníka, 125 Kč na částečný invalidní 

důchod, 250 Kč na plný invalidní důchod, 800 Kč na držitele průkazu ZTP/P, 

200 Kč na studenta) 

= snížená záloha na daň o měsíční slevy 

- sleva na dani 

= sražená záloha na daň 

+ daňový bonus 

=  UPRAVENÁ ZÁLOHA NA DAŇ 

 

Roční zúčtování záloh na daň 

 

Příjem za rok (v Kč) 

- sražené zdravotní a sociální pojištění za rok v Kč 

= DZD 

- nezdanitelné částky (hodnota daru, úroky zaplacené ve zdaňovacím období 

z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, příspěvky zaplacené na 

penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské příspěvky 

na člena odborové organizace) 

= základ daně v Kč 

= základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny dolů 

→ vypočtená daň v Kč 

- slevy na dani dle § 35ba (na poplatníka, na manželku, atd.) 

= daň po slevě 
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- daňové zvýhodnění (formou slevy na dani nebo daňového bonusu) 

=  daň po slevách (§ 35ba a § 35c) 

- suma měsíčních sražených záloh na daň 

=  přeplatek/nedoplatek na dani 

+ daňový bonus (případný) 

= PŘEPLATEK/NEDOPLATEK NA DANI CELKEM  

 

Varianta B 

Charakteristika: 

 Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, neuplatňuje nezdanitelné části základu 

daně, 

 jeho příjem nepřesahuje 5 000 Kč (za měsíc), 

 je to příjem dle § 6 odst. 1 písm. a), d) nebo odst. 10 ZDP (příjmy ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, služebního poměru, členského 

poměru, obdobného poměru, příjmy plynoucí v souvislosti se současným, 

budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce, funkční 

požitky). 

 

Provádí se zdanění zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně, kterou 

provádí plátce daně ve výši 15 %. Tím se daňová povinnost poplatníka považuje za 

splněnou (viz. kap. 4 př. č. 3). 

 

Varianta C 

Charakteristika: 

 Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, je rezidentem ČR, zdroj příjmů je na 

území ČR, 

 jde o příjem dle § 6 odst.1 písm. b), c) ZDP (čili jsou to příjmy za práci členů 

družstev, společníků a jednatelů s. r. o., komanditista k. s., odměny členů 

statutárních orgánů a jiných orgánů PO). 

Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal prohlášení k dani srazí zálohu dle § 38h 

odst. 2 ZDP, ale nejméně ve výši 20 % ze základu daně. 
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Plátce daně srazí zálohu při výplatě nebo připsání mzdy bez ohledu na to, za kterou 

dobu se mzda vyplácí. Plátce daně je povinen odvést úhrn sražených záloh nejpozději 

do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla (viz. kap. 4 př. 

č. 4 a 5) 

 

Varianta D 

Charakteristika: 

 Poplatník je nerezident a nepodepsal prohlášení k dani, zdroj příjmů je na území 

ČR, 

 jedná se o příjem dle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP (odměny členů statutárních 

orgánů a jiných orgánů PO). 

 

Používá se srážka zvláštní sazbou daně ve výši 25 %, pokud není ve smlouvě o 

zamezení dvojího zdanění stanoveno jinak (viz. kap. 4 př. č. 6). 

 

Varianta E 

Charakteristika: 

Poplatník, který je rezidentem ČR a má příjmy ze závislé činnosti vykonávané 

v zahraničí, od zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí nebo od stálé 

provozovny, kterou má v zahraničí zaměstnavatel se sídlem nebo bydlištěm v ČR, 

potom se takový příjem vyjímá ze zdanění (metoda vynětí), pokud je to stanoveno ve 

smlouvě o zamezení dvojímu zdanění. Pokud existuje smlouva o zamezení dvojímu 

zdanění, ve které je upravena metoda vynětí - nelze příjem v ČR zdanit. Pokud se 

státem není uzavřena tato smlouva nebo je v takové smlouvě uvedena metoda zápočtu, 

tento příjem se zdaňuje v ČR (základem daně je příjem snížený o daň zaplacenou 

z tohoto příjmu v zahraničí). Postupuje se dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a 

dle § 38f ZDP. 

 

Varianta F 

Charakteristika: 

 Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, neuplatňuje nezdanitelné částky základu 

daně, 
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 měsíční příjem převyšuje 5 000 Kč, ale zároveň je nižší než 31 000 Kč, 

 zdroj příjmů je na území ČR, 

 jsou to příjmy dle § 6 odst. 1 písm. a), d) nebo odst. 10 ZDP. 

 

Zdanění probíhá formou zálohy na daň dle § 38h odst. 2 a 4 ZDP, záloha je nejméně 

ve výši 20 % zdanitelné mzdy (viz. kap. 4 př. č. 7). 

 

Varianta G 

Charakteristika: 

 Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, neuplatňuje nezdanitelné částky základu 

daně, 

 měsíčním příjem převyšuje 5 000 Kč a zároveň 31 000  Kč, 

 jsou to příjmy dle § 6 odst. 1 písm. a), d) nebo odst. 10 ZDP. 

 

Zdanění probíhá formou zálohy na daň dle § 38h odst. 2 ZDP, záloha na daň je vyšší 

než 20 % zdanitelné mzdy (viz. kap. 4 př. č. 8). 

 

2.11 Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné 
činnosti 
 
Jsou to příjmy osob, které uskutečňují samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) a to 

formou:  

 Podnikání, 

 jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 

Příjmy z podnikání jsou: 

 Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze živnosti (příjmy dosahované dle zákona o živnostenském podnikání), 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů (poplatníci, kteří 

podnikají jako např. daňoví poradci, auditoři, advokáti, lékaři, notáři atd.), 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 
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Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou: 

 Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to 

včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl 

vlastním nákladem, 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

 příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, 

rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,  

 příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti 

předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího 

správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

2.11.1 Výpočet dílčího základu daně 
 
Všeobecně 

 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

- Výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení 

= DZD 

 

U podílů společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na zisku 

 

Společník v. o. s. 

Základem daně je podíl na zisku společníka.  

 

Komplementář k. s. 

U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu 

daně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti, určená ve stejném 
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poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto 

komplementáře podle zvláštního právního předpisu. 

 

Dále pro oba platí, že příjmy (podíly na zisku) se snižují o zaplacené pojistné na 

sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné 

zdravotní pojištění, ovšem za předpokladu, že toto pojistné není hrazeno jako náklad    

v. o. s. nebo k. s. (pokud by bylo hrazeno společností za společníky nebo 

komplementáře mají ho osvobozeno od daně), avšak pouze do výše pojistného 

vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojistné. 

 

U příjmů autorů (za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize) pokud plynou 

ze zdrojů na území ČR a jsou to příjmy dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Tyto příjmy jsou 

samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně a to 10 %. 

Podmínkou je, že úhrn těchto příjmů od stejného plátce nesmí přesáhnout 3 000 Kč za 

měsíc. 

 

Velký význam má ustanovení, které umožňuje poplatníkům uplatnit výdaje 

„paušálem“. Výhodou uplatnění výdajů tímto způsobem je, že poplatník nemusí 

dokládat správci daně jednotlivé doklady o výdajích. 

 

Z toho vyplývá, že má poplatník dvě možnosti a to: 

a) Uplatní výdaje v prokázané výši, 

b) uplatní výdaje procentem z příjmů. 

 

Výdaje procentem z příjmů ve výši: 

 80 % z příjmů z podnikání dle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP, 

 60 % z příjmů ze živností řemeslných, 

 50 % z příjmů dle § 7 odst. 1 písm. b) s výjimkou viz. předchozí bod, 

 40 % z příjmů dle § 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), b), c), d) ZDP. 

 

Pokud se poplatník rozhodne pro uplatnění výdajů tímto způsobem, může navíc uplatnit 

jako výdaj pojistné  na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
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a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a to v prokázané výši, ale pouze do výše 

pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto 

pojištění podle zvláštního právního předpisu. Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně 

měnit. 

 

2.12 Minimální základ daně 
 
S příjmy z podnikaní a jiné samostatné výdělečné činnosti úzce souvisí také ustanovení 

minimálního základu daně. 

 

Pokud má poplatník příjmy ze živnosti, ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství nebo z jiného podnikání dle zvláštních předpisů musí základ daně činit 

alespoň 50 % určité částky.  

 

Tato částka se stanoví takto: 

Částka = všeobecný vyměřovací základ1 * přepočítací koeficient2 * počet 

kalendářních měsíců3 

 

Toto se ale nevztahuje na poplatníka, spolupracujícího manžela/ku nebo ostatní 

spolupracující osoby a to ve zdaňovacím období, ve kterém zahájil nebo ukončil 

podnikatelskou činnost nebo ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po 

zdaň. období, ve kterém zahájil podnikatelskou činnost.  

 

V ZDP existují další výjimky, na které se minimální základ daně nevztahuje. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
1 Všeobecný vyměřovací základ (dle zákona o důchodovém pojištění) a to za kalendářní rok, který 

předchází o 2 roky zdaňovacímu období. 
2 Přepočítací koeficient (dle zákona o důchodovém pojištění) pro úpravu všeobecného základu. 
3 Kalendářní měsíce, ve kterých poplatník provozoval danou činnost. 
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2.13 Příjmy z kapitálového majetku 
 

Příjmy z kapitálového majetku upravuje § 8 ZDP. Jsou to příjmy z kapitálového 

majetku, které nemají povahu příjmů ze závislé činnosti nebo to nejsou podíly 

společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na zisku. 

 

Základem daně je příjem nesnížený o výdaje. Výjimkou jsou příjmy z prodeje 

předkupního práva na cenné papíry , které se snižují o pořizovací cenu předkupního 

práva. Maximálně ale do výše příjmů z tohoto prodeje.  

 

U těchto druhů příjmů existují z hlediska zdanění tři různé způsoby zdanění: 

a) Zdanění progresivní sazbou, kdy příjmy vstupují do základu daně a jsou 

zdaňovány v přiznání k dani z příjmů FO, 

b) zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR jako samostatný základ 

daně zvláštní sazbou daně, 

c) zdanění  samostatného základu daně sazbou 15 % u příjmů plynoucích ze 

zdrojů v zahraničí (dle § 16 odst. 2 ZDP). 

 

Příjmy, které jsou zdaněny ad a): 

 Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, 

 úroky z prodlení, poplatek z prodlení, 

 úroky z práva na dorovnání, 

 úroky z vkladů na běžných účtech s výjimkou podle § 7a ZDP, 

 úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních 

společností, 

 úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky jsou určeny 

k podnikání,  

 úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze 

směnečné sumy) s výjimkou úrokových a jiných výnosů z držby směnky 

vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, plynoucí ze 

zdrojů na území ČR,  

 příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. 
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Příjmy, které jsou zdaněny ad b): 

 Podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na a. s., na s. r. o. a k. s. 

podíly na zisku z členství v družstvu, a to 15 %, 

 úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, 

který není účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na 

základě smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen 

"smlouva o převodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního 

předpisu (dále jen "ovládací smlouva"), a to 15 %, 

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k 

doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, a to 15 %, 

 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních 

prostředků na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů 

přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k 

přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního 

právního předpisu, a to 15 %, 

 výnosy z vkladních listů a z vkladů jim na roveň postavených, a to 15 %, 

 dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem po snížení o zaplacené 

příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění (a dále dle § 8 odst. 6 

ZDP), a to 25 %, 

 plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení o 

zaplacené pojistné (a dále dle § 8 odst. 7), a to 25 %, 

 úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze 

směnečné sumy) vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu 

věřitele, plynoucí ze zdrojů na území ČR, a to 15 %, 

 rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně 

vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kurzem při 

jejich vydání; v případě předčasného zpětného nákupu se použije místo 

jmenovité hodnoty cena zpětného nákupu, a to 15 %. 
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Příjmy, které jsou zdaněny ad c) 

Jedná se o příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Jsou to příjmy dle § 8 odst. 1 písm. a) 

až f) a odst. 2 písm. a) ZDP, které poplatník zahrne do samostatného základu daně a 

zdaní sazbou 15 %. 

2.14 Příjmy z pronájmu 
 
Příjmy z pronájmu jsou upravené § 9 ZDP. 

Jsou to příjmy pronájmu: 

a) Nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), 

b) movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. 

 

Základem daně jsou příjmy z pronájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Poplatník může uplatnit tyto výdaje v prokázané výši anebo 

procentem z příjmů, a to ve výši 30 %. 

 

2.15 Ostatní příjmy 
 
Ostatní příjmy jsou upraveny v § 10 ZDP. Jsou to příjmy, při kterých dochází ke 

zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9 ZDP. 

 

Zejména se jedná o: 

a) Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem 

(samostatně hospodařícím rolníkem), 

b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, movité věci, cenného papíru a příjmy plynoucí 

jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního 

akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního 

předpisu s výjimkou uvedenou v § 4, 

c) příjmy z převodu účasti na s. r. o., komanditisty na k. s. nebo z převodu 

členských práv a povinností k družstvu a majetkových podílů na 

transformovaném družstvu s výjimkou uvedenou v § 4, 
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d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně 

práv autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

e) přijaté výživné, důchody  a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou 

v § 4, 

f) podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou společníka v. o. s., 

komplementáře k. s. nebo podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při 

likvidaci společnosti nebo družstva a nebo podíl majitele podílového listu z 

podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, s výjimkou 

splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

g) vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou 

společníka v. o. s. a komplementáře k. s., nebo při zániku členství v družstvu a 

další podíl na majetku družstva,  

h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních 

soutěží a slosování s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4, 

ch) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je 

okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané 

pořadatelem soutěže, s výjimkou uvedenou v § 4, 

i) příjmy, které společník v. o. s. nebo komplementář k. s. obdrží v souvislosti s 

ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 

od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, 

v níž ukončil účast, 

j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního 

právního předpisu, 

k) příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu 

příjmu na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání 

mezi oprávněným a pojišťovnou s výjimkou uvedenou v § 4 ZDP (Tyto příjmy 

jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a to 15 %). 

 

Z ostatních příjmů jsou kromě příjmů v § 4 ZDP osvobozeny: 

 Příjmy viz. předchozí bod a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne za 

zdaňovací období částku 20 000 Kč, přitom příjem poplatníka, který má příjmy 
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z chovu včel a ve zdaňovacím období má max. 40 včelstev, je částka 500 Kč na 

jedno včelstvo, 

 výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení 

vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů 

vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří 

Evropský hospodářský prostor. 

 

Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. 

V tomto případě nelze hovořit o zajištění a udržení, protože se jedná o činnosti, které 

nejsou trvalé, jedná se o příležitostné činnosti. Tyto výdaje lze uplatnit pouze do výše 

příjmu, tzn. že základ daně může být 0 Kč a vyšší. Výjimkami jsou příjmy dle bodů h) 

a ch) ze zdrojů v zahraničí, u kterých nelze uplatnit výdaje. Základem daně jsou tedy jen 

příjmy. U příjmů ze zemědělské výroby lze výdaje uplatnit procentem z příjmů a to ve 

výši 80 %. 

 

2.16 Ostatní ustanovení 
 
Tímto byly vysvětleny jednotlivé druhy příjmů a výpočet jejich základu daně, který 

vstupuje do celkového základu daně. ZDP dále také upravuje výpočet příjmu v případě, 

kdy byl příjem získán vícero osobami, které mají nějakým způsobem vzájemně 

upravené vztahy. 

 

Jedná se o: 

a) Výpočet příjmu spoluvlastníka dle § 11 ZDP, 

b) výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou dle § 12 ZDP, 

c) výpočet příjmů spolupracujících osob dle § 13 ZDP. 

 

A upravuje dále také: 

d) Výpočet daně ze společného základu daně manželů dle § 13a ZDP, 

e) výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období dle § 14 ZDP. 
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Nyní bude rozebrána problematika výpočtu daně ze společného základu daně manželů, 

která se stala aktuální od roku 2006 a je stále více využívána. 

 

2.16.1 Společný základ daně manželů 
 
Mohou ho využít manželé, kteří jsou poplatníky daně z příjmů FO a vyživují alespoň 

jedno dítě žijící s nimi ve společné domácnosti. Tyto podmínky musí splnit nejpozději 

poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění. Jeden  z manželů 

nemusí mít příjmy, které jsou předmětem daně. 

 

Principem je to, že dojde k součtu jednotlivých základů daně dle § 6 až 10 ZDP u obou 

manželů. Vznikne společný základ daně, který se upraví o nezdanitelné části základu 

daně za oba dva manžele. Pokud oběma nebo jednomu z nich vznikne daňová ztráta dle 

§ 7 až 9 ZDP, může ji v následujícím období odečíst ten z manželů, který ji vykázal, 

pokud znovu neuplatní společné zdanění. Každý z nich uvede do svého daňového 

přiznání polovinu společného základu daně sníženou o polovinu nezdanitelných částí 

základu daně za oba manžele, ze které vypočte daň.  

 

Za zdaňovací období nelze uplatnit společné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů 

za toto zdaňovací období: 

a) Má stanovenu daň paušální částkou podle § 7a ZDP, 

b) má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c ZDP, 

c) uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 nebo 14 ZDP, 

d) uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b ZDP,  

e) má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb ZDP. 

 

Zálohy na daň z příjmů platí každý z manželů: 

 Z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h ZDP, 

 podle § 38a ZDP s tím, že poslední známou daňovou povinností při společném 

zdanění manželů se rozumí daň připadající na každého z manželů. 
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Zálohy neplatí manžel (manželka), který před společným zdaněním neměl zdanitelné 

příjmy kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou 

daně. 

Dále každý z manželů podává své daňové přiznání, ale ve stejné lhůtě. 

 

Výhody 

Společný základ daně manželů může významně snížit daňovou povinnost. Zřejmé je to 

zejména, pokud jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo jsou příjmy manželů 

výrazně odlišné (viz. kap. 4.1 příklad č. 9). 

Ačkoliv je tento způsob zdanění jednoznačně pro určitou skupinu poplatníků výhodný, 

má už od svého zavedení řadu nedostatků, které se podařilo částečně odstranit. Do 

budoucnosti není ale jisté, zda se tento způsob zdanění podaří zachovat. Plánované 

snížení progresivity daňových sazeb ztrácí zejména díky jeho výhodě přesunu základu 

do nižšího pásma sazby daně smysl (lit. [29]). 

 

2.17 Shrnutí 
 
Daň z příjmů fyzických osob v ČR je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu 

ČR. Z hlediska historického vývoje zaznamenala tato daň řadu změn. K větším změnám 

došlo v roce 2000, kdy došlo zejména k úpravě daňových sazeb a nezdanitelných 

položek. V roce 2004 došlo k zavedení institutu minimálního základu daně, především 

z důvodu zamezení toho, aby podnikatelé neplatili žádnou daň. Zavedení minimálního 

základu daně byl velice úspěšný tah, zejména pro státní rozpočet. Rok 2006 zaznamenal 

velké změny zejména v oblasti daňových sazeb a změn některých daňových odpočtů na 

slevy na dani. Sazba daně z příjmů byla změněna tak, aby se zvýšila její progresivita. 

Změna daňových odpočtů na slevy na dani snížila lidem s nižšími příjmy daňovou 

zátěž. Rok 2006 byl důležitý také tím, že došlo k zavedení možnosti zdanění společného 

základu manželů. Rozdělení společného daňového základu rovnoměrně umožňuje 

zejména manželům s výrazně odlišnými příjmy snížit daňovou povinnost a ve většině 

případů vznik daňového přeplatku.  
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Daň z příjmů FO v ČR platí fyzické osoby a to rezidenti a nerezidenti. Vztahuje se na 

pět druhů příjmů - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 

ostatní příjmy. Zároveň je upraveno, které příjmy nejsou předmětem daně a které jsou 

od daně osvobozeny. Daň je vybírána ze základu daně, který tvoří dílčí základy daně dle 

jednotlivých příjmů. Tento základ daně je následně upraven o nezdanitelné položky. 

Z upraveného základu daně se vypočítá daňová povinnost a to progresivní sazbou. 

Některé příjmy jsou zdaněny jako samostatný základ daně zvláštní sazbou daně. Po 

zjištění daňové povinnosti je možno odečíst slevy na dani. Daň se neodvádí jednou 

ročně po skončení zdaňovacího období, ale také zálohově v průběhu zdaňovacího 

období a to formou záloh na daň z příjmů. Výše záloh se stanoví podle výše poslední 

známé daňové povinnosti. V případě příjmů ze závislé činnosti, tedy pokud je 

zaměstnanec v pracovním poměru, odvádí zálohy měsíčně ze své mzdy. 

 

Důležité je roční zúčtování, kdy podává poplatník daňové přiznání. A to buď osobně 

nebo prostřednictvím daňového poradce a v určitých zákonem stanovených termínech. 

Při splnění určitých podmínek nemusí poplatník podávat daňové přiznání vůbec. 

 

Budoucnost systému zdanění příjmů fyzických osob je nejistá. Ministerstvo financí 

navrhuje zavedení tzv. jednotné sazby daně, která by měla výrazně snížit schodek 

veřejných financí. Tato jednotná sazba daně by měla být ve výši 15 % a dle průzkumů 

by měla snížit daňovou zátěž zejména nižší příjmové skupině (s hrubými měsíčními 

příjmy do 17 000 Kč) a současně také vyšší příjmové skupině (s hrubými měsíčními 

příjmy nad 33 000 Kč). Tzn. že na této reformě nejméně ušetří střední příjmová 

skupina. Výrazně si polepší pouze příjmová skupina s příjmy nad 88 000 Kč hrubého 

měsíčně. Reformy v oblasti veřejných financí se také týkají transparentnosti v placení 

pojistného, kdy by zaměstnavatelé měli uvádět na výplatních páskách tzv. super hrubou 

mzdu, tedy i pojistné, které platí zaměstnavatel ve výši 35 %. Právě tato super hrubá 

mzda se má stát od roku 2008 základem daně (lit. [18]). 

 
 



 61

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FO V RAKOUSKU 

3.1 Vymezení základních pojmů 
 

Poplatník 

Poplatníky daně z příjmů FO jsou v Rakousku fyzické osoby. Poplatníci se rozlišují na 

rezidenty a non-rezidenty. Rezidenti mají neomezenou daňovou povinnost, tzn. že jsou 

zdaňovány jejich celosvětové příjmy. Jsou to poplatníci, kteří mají v Rakousku místo 

bydliště nebo se zde běžně zdržují a to více jak 6 měsíců v roce. Non-rezidenti mají 

omezenou daňovou povinnost, tzn. že jsou zdaňovány pouze příjmy dosažené 

v Rakousku. Tyto příjmy jsou taxativně vyjmenované v zákoně. Jsou to poplatníci, kteří 

nemají v Rakousku bydliště, ani se zde nezdržují. 

 

Předmět daně z příjmů 

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy fyzických osob. Pro tyto účely jsou příjmy 

rozděleny do sedmi druhů příjmů, a to: 

a) Příjmy ze zemědělství a lesnictví, 

b) příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, 

c) příjmy ze živnosti, 

d) příjmy ze závislé činnosti, 

e) příjmy z kapitálového majetku, 

f) příjmy z pronájmu, 

g) ostatní příjmy. 

 

Příjmy, které nejsou zahrnuty v jednotlivých druzích příjmů (viz. výše) nejsou 

předmětem daně.  

Předmětem daně z příjmů FO nejsou: 

 Příjmy z výher, 

 dary, 

 dědictví, 

 ceny televizních soutěží, 

 bolestné, 

 atd. 
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Klasifikace druhů příjmů 

Mezi hlavní druhy příjmů patří příjmy ze zemědělství a lesnictví, ze živnosti, ze 

samostatné výdělečné činnosti a ze závislé činnosti. První tři druhy jsou označovány 

jako podnikové druhy příjmů. Podnikové druhy příjmů tvoří zisk. Vedlejší druhy 

příjmů jsou příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy, které spolu 

s příjmy ze závislé činnosti tvoří skupinu mimopodnikových příjmů. Mimopodnikové 

příjmy tvoří přebytek příjmů nad výdaji na jejich dosažení.  

 

Daň z příjmů FO v Rakousku lze rozdělit dle forem výběru daně, a to na: 

 Daň z příjmů, tj. vyměření daně, 

 daň ze mzdy, tj. srážkou daně ze mzdy zaměstnavatelem, 

 daň z výnosu kapitálu, tj. srážkou daně.  

 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

 

3.2 Příjmy osvobozené od daně 
 

Zákon přesně stanovuje, které druhy příjmů jsou od daně osvobozené. Některé příjmy 

jsou ale osvobozené jen za určitých podmínek. Osvobození od daně platí pro rezidenty i 

non-rezidenty. 

 

Od daně jsou osvobozeny příjmy: 

 Obětem války a pro zásobování armády, 

o a to jak všechny peněžní prostředky, tak také naturální plnění a 

odškodnění, 

 politickým obětem, 

o odškodnění za soudní výlohy, vazbu a jiné, 
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 příspěvky z veřejných prostředků1, 

o příjmy z fondu určených pro přírodní katastrofy, 

o stipendia pro činnost v zahraničí týkající se umění, vědy nebo výzkumu, 

 stipendia v rámci školní nebo studijní výchovy,  

o zejména stipendia na diplomové, disertační práce a vědecké práce, 

jejichž výsledky jsou uveřejněné nebo jinak hospodářsky zpracované. 

Nesmí být vypláceny v rámci pracovní smlouvy. Max. roční částka  

7 272 €, vyšší částka se považuje za výdělečnou činnost, 

 příjmy ze sociálního zabezpečení,  

 refundované částky ze sociálního zabezpečení, 

 refundované částky za náklady vzniklé v souvislosti s léčením úrazů a 

rehabilitacemi, dále peněžní dávky ze zákonného úrazového pojištění, 

 příjmy ze zákonného úrazového pojištění, 

 příjmy ze zákonného zdravotního pojištění,  

 podpora v nezaměstnanosti, podpora ve stavu nouze, 

 příspěvky z veřejných prostředků pro pořízení nebo výrobu DM (aktiv) nebo 

k jeho udržování, pokud jsou poskytovány na základě zákonného zmocnění nebo 

usnesení orgánu společností veřejného práva, 

 dětské přídavky, 

 příjmy odborných sil při pomoci rozvojovým zemím, 

 příjmy zahraničních studentů (brigádníků), kteří pracují v tuzemském podniku 

ne déle než 6 měsíců, pokud je toto osvobození vzájemně poskytováno se 

zahraniční zemí, 

 peněžní hodnota užitku z používání zařízení, které dává k dispozici 

zaměstnavatel svým zaměstnancům nebo skupinám zaměstnanců (např. zařízení 

pro rekreaci a zotavení, dětská hřiště, podniková knihovna), 

 peněžní hodnota z účasti na akcích pořádaných podnikem (např. podnikové 

výlety, kulturní výstavy, podnikové oslavy) a poskytovaných předmětných věcí 

k těmto akcím, pokud jsou náklady na takovéto akce a věci v přiměřené výši, 

______________________________________________________________________ 
1 Veřejné prostředky jsou prostředky veřejnoprávních společností, které jsou vybírány  pomocí 

povinných příspěvků na základě zákonného ustanovení.  K těmto prostředkům se počítají také příspěvky 

institucí EU. 
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 podpora zaměstnavatele pro zaměstnance určená na zajištění budoucnosti, pokud 

byla tato podpora vynaložena na všechny zaměstnance nebo skupiny 

zaměstnanců zaměstnavatele a částka na každého zaměstnance nepřesáhne 300 € 

ročně, 

 dobrovolný sociální příspěvek zaměstnavatele do provozního fondu podniku, 

dále také dobrovolné poskytnutí prostředků na odstranění škod přírodních 

katastrof, zejména na povodně, sesuvy půdy a sněhové laviny, 

 spropitné, které obdrží zaměstnanci během jejich pracovní činnosti dobrovolně 

od třetí strany, aniž by byl na tuto částku právní nárok, toto neplatí pokud je na 

základě zákonného nebo kolektivního ustanovení přijetí takového spropitného 

zakázáno, 

 hodnota placené stravy nebo příspěvku na stravu a nápoje,  

 spotřeba piva zaměstnanci v pivovaru, 

 hodnota tabákových výrobků určená pro spotřebu zaměstnancům, ale jen do 

výše spotřeby zaměstnanců, 

 zlevněná přeprava zaměstnancům, kteří pracují u přepravní firmy,  

 příjmy vojáků dle zákona o vojenských poplatcích,  

 příjmy civilní služby, 

 poskytnutí pomocných prostředků obětem zločinu, 

 plnění, odškodnění dle trestního práva, 

 odměny za práci dle zákona o výkonu trestu. 

 

3.3 Základ daně z příjmů 
 

Daň z příjmů je vypočítána ze základu daně tvořeného z příjmů, které získá daňový 

poplatník během zdaňovacího období.  

 

Základ daně tvoří celková částka příjmů, která vychází z jednotlivých druhů příjmů po 

vyrovnání se ztrátami těchto druhů příjmů a po srážce zvláštních výdajů, mimořádných 

nákladů a nezdanitelných částek.  
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Při uplatnění ztrát z příjmů, které vznikly v předcházejících letech platí: 

 Ztráty minulých let lze započíst v rozsahu 75 % kladných příjmů. Pokud je 

nelze započíst v daném roce, lze je započíst v následujících letech (viz. kap. 4 

př. č. 10), 

 ztráty minulých let, které nemohly být započteny se považují za zvláštní výdaje 

a lze je započíst v rozsahu 75 % příjmů.  

 

Příjem, který vznikne z jednotlivých druhů příjmů je: 

 Zisk u zemědělství a lesnictví, samostatné výdělečné činnosti a živnosti 

(podnikové druhy příjmů), 

 přebytek příjmů nad výdaji na jejich dosažení u ostatních druhů příjmů 

(mimopodnikové příjmy). 

 

3.4 Jednotlivé druhy příjmů 
 
Následně bude rozebráno sedm skupin druhů příjmů, především jejich základní 

charakteristika. 

 

3.4.1 Příjmy ze zemědělství a lesnictví 
 
Tento druh příjmů upravuje § 21 zákona č. 400/1988 BGBl. Einkommensteuergesetz, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen EStG). Jsou to příjmy z provozu zemědělství, 

lesnictví, pěstování révy, zahradnictví, ovocnářství, pěstování zeleniny a ze všech 

provozních činností, ve kterých jsou pomocí přírodních sil získávány rostliny nebo 

jejich části. Pokud příjmy plynou také ze zakoupených výrobků, potom se jedná o 

provozování živnosti. 

 

Dále jsou to příjmy: 

 Z chovu zvířat a chovných podniků, 

 příjmy ze sladkovodního rybářství, rybářství a rybníkářství, jakož i chovu včel, 

 příjmy z lovů, pokud jsou provozovány v souvislosti se zemědělstvím nebo 

lesnictvím, 
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 zisky z prodeje dle § 24 EStG. 

Do příjmů patří také příjmy z  vedlejších provozů, které vznikly k provozům hlavním.  

 

3.4.2 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 
 
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti jsou dle § 22 EStG: 

 Příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým patří pouze: 

o příjmy z vědecké, umělecké, spisovatelské, pedagogické nebo výchovné 

činnosti, 

 příjmy z výdělečné činnosti: 

o činnost lékařů, zvěrolékařů, dentistů, advokátů, notářů, patentových 

zástupců, daňových poradců a auditorů,  

o podnikových poradců, pojistných matematiků, soudců v soudních 

řízeních, televizních zpravodajů a žurnalistů, 

o  tlumočníků a překladatelů, 

o a další, 

 příjmy z: 

o léčebno-psychologických činností osob, které mají ukončené 

vysokoškolské vzdělání zaměřené na psychologii, 

o činností porodní asistentky, činností osob v lékařské službě, 

K těmto příjmům patří také příjmy z pořádání výstav nebo příjmy z pomoci při 

hledání zaměstnání. 

 příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti: 

o příjmy ze spravování majetku (např. z činnosti domovníka nebo člena 

dozorčí rady), 

o mzdy a jiné náhrady, které od kapitálových společností získávají osoby, 

které vlastní podíl na kapitálu ve výši min. 25 %, 

 příjmy a jiné výhody komory samostatně výdělečně činných osob, pokud 

nespadají pod § 25 EStG, 

 zisky z prodeje dle § 24 EStG. 
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Možnost uplatnění výdajů paušálem je ve výši 12 % příjmů. U příjmů z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, příjmů za spisovatelskou, přednášející, vědeckou, výchovnou a 

pedagogickou činnost lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 6 %.  

3.4.3 Příjmy ze živnosti 
 
Jsou upraveny v § 23 EStG a jsou to příjmy: 

 Z provozování živnosti, 

 ze samostatného, trvalého provozování činnosti, za účelem dosažení zisku nebo 

pokud jde o provozování zemědělství a lesnictví jako samostatné výdělečné 

činnosti, 

 zisk z prodeje dle § 24 EStG. 

 

Lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 12 % příjmů. U příjmů z obchodního nebo 

technického poradenství lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 6 %. 

3.4.4 Příjmy ze závislé činnosti 
 
Upravuje je § 25 EStG. Dle zákona je poplatník označován jako zaměstnanec a plátce 

jako zaměstnavatel. 

Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

 Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru (to zahrnuje 

platy a mzdy, naturální odměny poskytované zaměstnavatelem), 

 příjmy ze zákonného sociálního zabezpečení, nemocenského nebo úrazového 

zaopatření, 

 příjmy za zahraničního zákonného nemocenského nebo úrazového zaopatření, 

které odpovídá tuzemskému (rakouskému), 

 nemocenské příspěvky,  

 příspěvky z dobrovolného penzijního připojištění, které jsou zdanitelné jen z    

25 % své hodnoty, 

 příjmy a požitky z penzijních fondů a ty, které pochází z provozního 

podnikového pojištění, 

 důchody ze zákonného pojištění sociálního zabezpečení, 
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 důchody ze zahraničního sociálního zabezpečení, které odpovídá tuzemskému 

(rakouskému), 

 odměny za výkon a funkční platy v orgánech obcí, jiných orgánech územní 

samosprávy, vlád a kongresů. 

 

Zaměstnanecké výhody, které nejsou předmětem daně: 

 Hodnota pracovních oděvů,  

 užívání firemního mobilního telefonu nebo počítače a notebooku,  

 atd. 

 

Příjmy v nepeněžní formě 

Pokud poplatník získává příjmy i v nepeněžní formě - jsou předmětem daně. Nemyslí se 

tím např. obdarování zaměstnance drobným dárkem nebo pracovní pomůcky nutné 

k ochraně zaměstnance (viz. výše).  

Mezi nepeněžní příjmy, které jsou předmětem daně a přičítají se k příjmu ze závislé 

činnosti patří např.: 

 Přenechání služebního osobního automobilu k soukromému užívání (např. na 

cesty mezi místem výkonu zaměstnání a místem bydliště). V takovém případě je 

připočtena k příjmu částka ve výši 1,5 % z pořizovací ceny vozu (vč. DPH), 

max. měsíční částka je ale 600 €. Pokud zaměstnanec prokáže, že ročně 

neprojede více než 500 km, je mu tato částka snížena na 0,75 % pořizovací ceny 

automobilu a max. na 300 € měsíčně, 

 poskytnutí služebního bytu, úspory z nájmu nebo slevy z nájemného, 

 poskytnutí parkovacího místa, 

 poskytnutí bezúročné půjčky od zaměstnavatele, 

 vyplacení mzdy ze zemědělství a lesnictví v nepeněžní formě. 

 

3.4.5 Příjmy z kapitálového majetku 
 
Upravuje je § 27 EStG. Následující příjmy jsou příjmy z kapitálového majetku pokud 

nespadají pod předchozí druhy příjmů. 
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Mezi příjmy z kapitálového majetku patří: 

 Podíly na zisku (dividendy), úroky a ostatní příjmy z akcií nebo podílů na 

obchodních společnostech, 

 podíly na zisku a náhrady z podílů z členství v družstvech, 

 úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,  

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

 úroky z hypoték, u splátek hypoték je zdanitelná pouze ta část platby, na kterou 

připadají úroky,  

 úroky a jiné výnosy z ostatních kapitálových pohledávek např. z půjček, 

výpůjček, z vkladů, pohledávky u úvěrových institucí, 

 diskonty ze směnek a poukazů, 

 rozdíly mezi zaplaceným pojistným a pojistným plněním.  

 

K příjmům z kapitálového majetku patří také: 

 Zvláštní odměny nebo výhody např. naturální plnění, dodatečné výnosové 

úroky,  

 rozdíl mezi vyplacenou nominální hodnotou cenného papíru a emisním kurzem 

při jeho vydání, pokud je tento rozdíl vyšší než 2 % z nominální hodnoty 

cenného papíru. Hranice 2 % platí jen pro cenné papíry, z kterých jsou běžně 

vypláceny úroky. V případě předčasného zpětného nákupu se použije místo 

jmenovité hodnoty cena zpětného nákupu, 

 příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry,  

 atd. 

 

Od daně jsou osvobozeny: 

 Příjmy z požitkových listů, jejichž pořízení bylo podporováno § 18 EStG pro 

období uložení u tuzemského peněžního ústavu, 

 podíly na zisku z nových akcií, které byly pořízeny dle § 18, pokud byla kryta 

nominální hodnota akcie v roce pořízení. Osvobození platí pro období uložení u 

tuzemského peněžního ústavu nejdéle na období 10 let od roku pořízení, 

 výplaty z akcií a požitkových listů až do celkové nominální hodnoty nejvýše 

25 000 €, které byly vydány a. s. 
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Osvobození se uskuteční způsobem započtení daně z výnosu kapitálu v rámci zdanění. 

 

3.4.6 Příjmy z pronájmu 
 
Tyto příjmy jsou příjmy z pronájmu, pokud nepatří do předchozích druhů příjmů, 

upravuje je § 28 EStG. 

Jsou to příjmy: 

 Z pronájmu a podnájmu nemovitého majetku a z práv, které podléhají 

předpisům zákona o pozemcích, 

 příjmy z pronájmu souhrnu movitých věcí, zejména majetku podniku, 

 příjmy z přenechání práv, které je časem omezené nebo neomezené zejména: 

o příjmy z užívání děl dle autorského zákona, 

o postoupení obchodních práv, zkušeností a zmocnění, 

 atd. 

 

Náklady vydané na zajištění těchto příjmů (např. nepravidelná roční údržba objektu) 

mohou být na žádost stejnoměrně rozděleny do 10 let. Některé náklady mohou být na 

žádost rovnoměrně rozděleny do 15 let, a to např. náklady vzniklé na základě zákona o 

ochraně památek. 

 

3.4.7 Ostatní příjmy  
 
Ostatní příjmy jsou opakující se příjmy, pokud se nejedná o předchozí druhy příjmů a 

jsou upraveny § 29 EStG.   

Jsou to: 

 Opakující se příjmy (výplaty důchodů, příspěvky, důchody ze zahraničního 

sociálního zabezpečení, pokud neodpovídají důchodům z tuzemska, výplaty 

důchodů, příspěvky atd.), 

 příjmy ze spekulativních obchodů,  

 příjmy z prodeje podílů, 

 příjmy z dávek, 

 funkční poplatky osob ve veřejnoprávních obchodních společnostech. 
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Jsou to příjmy z činností, které se dějí příležitostně a příjmy z pronájmu movitých věcí - 

pokud nepatří k jiným druhům příjmů. Příjmy z různých dávek nejsou zdanitelné, pokud 

jejich výše za zdanitelné období činí nejvýše 220 €. Proti těmto druhům příjmů nelze 

uplatňovat ztrátu. 

 

3.5 Výpočet daňové povinnosti 
 

Vyměřovací základ daně z příjmů tvoří zdanitelné příjmy. Vznikne tak, že jsou 

z celkové částky příjmů (částka příjmů po vyrovnání ztráty) odečteny zvláštní výdaje, 

mimořádné náklady a nezdanitelné položky. 

 

Z takto vzniklého základu daně se vypočítá daňová sazba dle progresivní daňové 

stupnice. 

Vypočtená daňová povinnost se sníží o odčitatelné položky (slevy na dani). Tím 

vznikne výsledná daňová povinnost. 

 

Pokud má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti, je mu sražena daň ze mzdy. Tuto 

daň sráží zaměstnavatel daně z příjmů a odvádí ji 15. den následujícího měsíce.  

U kapitálových výnosů se provádí srážka daně z výnosu kapitálu ve výši 25 %.  

 

Algoritmus výpočtu daňové povinnosti znázorňuje obrázek 3.1. 

 
Obrázek 3.1: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti v Rakousku 
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3.6 Zvláštní výdaje 
 
Následující výdaje jsou při určování základu daně (vyměřovacího základu) odečteny 

z celkové částky příjmů, pokud se nejedná o podnikové výdaje nebo výdaje na dosažení 

příjmů. 

 Důchody a trvalé náklady, 

 příspěvky z dobrovolného pojištění,  

o nemocenského, úrazového a důchodového,  

o životního pojištění (jen ve formě důchodového zabezpečení), 

o dobrovolného vdovského a sirotčího zaopatření, 

o důchodového pojištění, 

 výdaje vzniklé v souvislosti s výstavbou nebo sanací obytných místností 

v určitých zákonem stanovených případech (např. výdaje na splacení úvěru na 

bytovou potřebu nebo úroky z tohoto úvěru),  

 výdaje na pořízení požitkových listů a nových akcií (povinná lhůta držení činí 

pro oba cenné papíry 10 let), 

 kostelní příspěvky (musí se jednat o příspěvky na zákonem uznávaný kostel a 

církev), 

 výdaje na daňového poradce (nelze uplatnit, pokud byly uplatněny už jako 

provozní výdaje nebo výdaje na dosažení příjmu), 

 dary pro určitý druh příjemců (univerzitám, Rakouské akademii věd, Národní 

knihovně, atd.), 

 převod ztráty z minulých let. 

 

Na příspěvky z dobrovolného pojištění, výdaje na bytovou potřebu, výdaje na nové 

akcie a požitkové listy může být uplatněna jako zvláštní výdaj max. roční částka ve výši 

2 920 € na osobu. Tato částka se zvyšuje o dalších 2 920 €, pokud se jedná o 

„samoživitele“ nebo „osamělého rodiče“ (viz. kapitola 3.10.2), a pokud má tři a více 

dětí zvyšuje se o dalších 1 460 €. 

 

Pokud je skutečná částka těchto výdajů nižší než max. uplatnitelná částka, sníží se tyto 

výdaje o ¼ těchto skutečných výdajů. U poplatníků s příjmy nad 36 400 € ročně je        
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¼ výdajů rovnoměrně snížena. U příjmů nad 50 900 € ročně nelze uplatnit žádné 

zvláštní výdaje. Pro příjmy mezi těmito částkami se uplatňuje určitý postup. 

 

Uplatnitelná výše kostelních příspěvků je 100 € ročně. Uplatnitelná výše darů je max. 

10 % z celkové částky příjmů minulého zdaňovacího období (po uplatnění ztráty). 

Převod ztrát z minulých let lze do max. výše 75 % z celkové částky příjmů.  

 

3.7 Mimořádné náklady 
 
Při určování základu daně poplatníka jsou po odečtení zvláštních výdajů odečteny 

mimořádné náklady.  

Jsou to náklady, které musí splnit následující předpoklady: 

 Musí být mimořádné, 

 musí být nevyhnutelné, 

 musí výrazně ovlivňovat ekonomickou výkonnost, 

 náklady nesmí být ani podnikové výdaje, ani náklady na dosažení příjmů ani jiná 

vydání. 

 

Náklady jsou mimořádné, pokud jsou vyšší nebo rostou rychleji než stejné náklady 

poplatníků se stejnými nebo podobnými příjmovými poměry. Z takovýchto nákladů lze 

odečíst částku, vypočítanou z výše příjmů dle tabulky 3.1. 

 
Tabulka 3.1: Sazba pro výpočet mimořádných nákladů 

Příjem [€] Sazba [%] 
do 7 300 6 

od 7 300 do 14 600 8 
od 14 600 do 36 400 10 

více než 36 400 12 
  Zdroj: [14] 

 

Procento odpočtu se sníží o 1 % za každou položku, pokud má poplatník nárok na 

odčitatelné položky na dítě („samoživitel“, „osamělý rodič“, měsíční odpočty na dítě 

viz. kapitola 3.10.2, viz. kap. 4 př. č. 12). 
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Následující náklady mohou být odečteny bez ohledu na předchozí text, jsou to např.: 

a) Náklady na odstranění škod živelných pohrom jako např. záplav, sesuvů půdy, 

sněhových lavin, 

b) náklady na odborné vzdělání dítěte mimo bydliště (platí v případě, že v oblasti 

bydliště není žádná odpovídající možnost vzdělání). Provádí se srážkou 110 € 

měsíčně, 

c) náklady postižených s postižením vyšším než 25 %. 

 

Ad c) 

Pokud poplatníkovi vznikají mimořádné náklady kvůli jeho postižení, odvíjí se výše 

odpočtu od rozsahu pracovní neschopnosti. O tomto rozsahu rozhoduje příslušný úřad.  

Ročně je poskytována nezdanitelná částka v určité výši při daném rozsahu pracovní 

neschopnosti (viz. tabulka 3.2). 

 
Tabulka 3.2: Nezdanitelná položka pro pracovní neschopnost 

Rozsah pracovní neschopnosti [%] Nezdanitelná položka [€] 
25 až 34 75 
35 až 44 99 
45 až 54 243 
55 až 64 294 
65 až 74 363 
75 až 84 435 
85 až 94 507 
nad 95 726 

   Zdroj: [14] 

3.8 Nezdanitelné částky  
 
Nezdanitelná částka pro pracovníky v zemědělství 

U příjmů ze závislé činnosti ze zemědělství a lesnictví je při výpočtu daně z příjmů 

(daně ze mzdy) odečtena zvláštní nezdanitelná částka ve výši 171 € ročně. 

 

Nezdanitelná částka pro oběti 

Poplatníci, kteří mají úřední osvědčení o tom, že trpěli politickým pronásledováním 

v letech 1938 - 1945, mají nárok na dodatečnou nezdanitelnou částku ve výši 801 € 

ročně. 
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Nezdanitelná částka pro poplatníka, který má mimo jiné příjmy ze závislé činnosti 

Tato částka ve výši 730 € ročně se sníží o částku, o kterou převyšují jiné příjmy(příjmy 

z „ne-závislé“ činnosti) 730 €. U výše jiných příjmů nad 1 460 € činí nezdanitelná 

částka 0 € (viz. kap. 4 př. č. 13). 

 

Nezdanitelná částka pro postiženého poplatníka 

viz. kapitola 3.7 

 

3.9 Zdanění a zdaňovací období  

3.9.1 Všeobecné zdanění 
 
Z příjmů, které se vztahují k příslušnému zdaňovacímu období, je vypočtena daň 

z příjmů. Má-li poplatník mzdové příjmy, jsou zdaněny jen pokud k tomu existují 

zákonné předpoklady (viz. kapitola 3.9.2). Pokud jsou v celkových příjmech obsaženy 

výnosy z kapitálového majetku, nebudou zdaněny, pokud nepřekročí výši 22 €.  

 

3.9.2 Zdanění mzdových příjmů  

Pokud příjmy obsahují i mzdové příjmy, tak je poplatník zdaní, pokud: 

 Má jiné příjmy, jejichž výše přesahuje 730 €, 

 má v kalendářním roce alespoň současně dva nebo více mzdových příjmů, které 

jsou zvlášť zdaňovány srážkou daně ze mzdy,  

 v kalendářním roce má příjmy ze zákonného sociálního pojištění, příjmy dle 

zákona o vojenských poplatcích (zdanění paušálem ve výši 22 % stejně jako 

nezdanitelná položka ve výši 22 € denně je jen předběžné opatření), 

 během zdaňovacího období byly v nezdanitelných položkách zohledněny 

zvláštní okolnosti dle § 63 EStG, které nenáležely poplatníkovi v prokázané 

výši,  

 byly brány na zřetel odčitatelné položky na „samoživitele“ nebo „osamělého 

rodiče“, ačkoliv k tomu nebyl předpoklad. 

 

Pokud poplatník nesplňuje tyto předpoklady, zdaní se příjmy na jeho žádost. Žádost 

může být podána do 5 let od konce zdaňovacího období. Pokud podá žádost o zdanění, 
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může uplatnit náklady na dosažení příjmu, zvláštní výdaje, mimořádné náklady a 

odčitatelné položky na dítě. 

 

Pokud je v příjmech obsažena zdanitelná mzda je od ostatních příjmů odečtena 

nezdanitelná položka 730 €. Nezdanitelná položka se sníží o částku, o kterou ostatní 

příjmy převyšují 730 €. (viz. kapitola 3.8)  

 

Při zjišťování výše příjmů ze závislé činnosti se do celkové částky těchto příjmů 

nezapočítávají příjmy dle § 67 odst. 1, § 68 nebo § 69 odst. 1. EStG. 

V rámci jiných příjmů ze závislé činnosti dle § 67 odst. 1 EStG se musí daň na ně 

připadající znovu propočítat. Mezi tyto příjmy patří např. 13. a 14. plat od 

zaměstnavatele. Pokud přesáhne výše jiných příjmů v rámci 1/6 roku nezdanitelnou 

částku 2 000 €, bude daň činit 6 % částky, která přesáhne 620 €. Daň může být ale max. 

ve výši 30 % částky, která přesáhne 2 000 €. Částka, která překračuje 1/6 roku není 

zdaněna sníženou sazbou, ale společně s aktuální mzdou v daném měsíci.  

 

3.10 Sazba daně a odčitatelné položky  

3.10.1 Sazba daně 
 
Roční sazba daně je dle tabulky 3.3: 

 
Tabulka 3.3: Sazba daně v Rakousku 

Příjem [€] Daň z příjmů [€] Sazba daně [%] 

10 000 a méně 0 0 

10 000 do 25 000 (Příjmy - 10 000) x 5 750 / 15 000 0 - 23 

25 000 5 750 23 

25 000 do 51 000 [(Příjmy - 25 000) x 11 335/ 26 000] + 5 
750 23 - 33,50 

51 000 17 085 33,50 

nad 51 000 [(Příjmy - 51 000) x 0,5] + 17 085 33,50 - 50 

 Zdroj: [14] 
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3.10.2 Odčitatelné položky 
 

Určitým poplatníkům náleží následující odčitatelné položky:  

a). „Samoživiteli“ náleží „samoživitelská“ odčitatelná položka, která činí ročně: 

 Bez dítěte 364 €, 

 s jedním dítětem 494 €, 

 se dvěma dětmi 696 €. 

Tato částka se zvýší za třetí a každé další dítě o 220 € ročně. 

 

„Samoživitel“ je poplatník, který žije více než 6 měsíců v kalendářním roce 

v manželském svazku se svým manželem/manželkou (nežije trvale odděleně), který má 

neomezenou daňovou povinnost. „Samoživitel“ je také poplatník, který má nejméně 

jedno dítě a žije více než 6 měsíců s neomezeným daňovým poplatníkem v partnerském 

svazku. Předpokladem je, že manžel/ka (s dětmi nebo bez) může mít pro uplatnění této 

odčitatelné položky max. roční příjem ve výši 2 200 € a partner v partnerském vztahu 

může mít max. roční příjem ve výši 6 000 €.  

Tuto odčitatelnou položku může uplatnit pouze jeden z partnerů. Pokud splní oba dva 

požadavek na výši příjmů, může si tuto položku uplatnit partner s vyššími příjmy. 

 

b) Pokud o dítě pečuje jediná osoba („osamělý rodič“), má právo na odčitatelnou 

položku v roční výši: 

 Za jedno dítě 494 €, 

 za dvě děti 669 €, 

 za třetí a další dítě se tato položka zvyšuje o 220 €.  

 

„Osamělý rodič“ je poplatník, který má min. jedno dítě a více než 6 měsíců nežije ve 

společné domácnosti s partnerem nebo manželem.  

 

c) Poplatníkovi, kterému jsou na základě zákona o vyrovnání majetkových ztrát 

v rodině poskytovány dětské přídavky, se vyplácí společně s těmito přídavky 

měsíčně 50,90 € za každé dítě. Tato částka nemá přímý vliv na daňovou povinnost 

poplatníka. 
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d)  Poplatník, s nímž dítě nežije ve společné domácnosti, ale platí na něj zákonné 

výživné, si může odečíst měsíční částku ve výši 25,50 €. Pokud plní výživné pro 

více než jedno dítě, které s ním nežije ve společné domácnosti, tak mu náleží 

odčitatelná položka ve výši 38,20 € za druhé dítě a za každé další 50,90 € za měsíc. 

Pokud takovéto předpoklady splní více osob, náleží položka pouze jedné z nich. 

 

e)  K příjmům ze stávajícího pracovního poměru náleží následující odčitatelné položky: 

 Na dopravu v roční výši 291 €, 

 na zaměstnance v roční výši 54 €, kterou zaměstnavatel automaticky odečte ze 

mzdy,  

 pro zaměstnance pravidelně dojíždějícího pracovně za hranice země je to částka 

54 € ročně (tato částka nahrazuje odčit. položku na zaměstnance). 

 

f)  Pokud poplatníkovi nenáleží odčitatelné položky dle předchozího odstavce, má 

právo na „důchodovou odčitatelnou položku“ až do výše 400 € ročně, pokud měl 

příjmy z dřívějších služebních poměrů, výslužeb a podobných příjmů ve smyslu      

§ 25 EStG. Tato položka se stejnoměrně sníží na nulu, pokud měl poplatník 

důchodové příjmy v rozmezí 17 000 - 25 000 €.  

 

Případy záporné daňové povinnosti 

Pokud má poplatník nejméně jedno dítě a jeho daňová povinnost je záporná, zejména 

v důsledku nízkých příjmů, bude mu vyplacena výše odčitatelné „samoživitelské“ 

položky nebo položky „osamělého rodiče“. 

Jestliže má poplatník nárok na zaměstnanecké odčitatelné položky a jeho daňová 

povinnost je záporná, bude mu připsáno 10 % z příspěvků na zákonné sociální pojištění 

(max. do výše 110 €, viz. kap. 4 př. č. 11). 

 

3.11 Roční zúčtování 
 
Na daňovou povinnost jsou započteny: 

 Pro zdaňovací období stanovené zálohy (zápočet se provede nezávisle na tom, 

jestli byly zálohy skutečně zaplaceny), 
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 částky sražené srážkovou daní, pokud se nevztahují ke zdanitelným příjmům, 

 započtení daně z výnosu kapitálu je možné jen do určité míry stanovené dle 

zákona.  

 

Pokud je daňová povinnost menší než celková částka zaplacených záloh, je rozdíl 

daňovým přeplatkem (daňovým bonusem). Daňový přeplatek je vyplacen, pokud 

přesahuje 50 €. 

 

3.12 Zálohy na daň z příjmů 
 
Poplatník má povinnost platit zálohy na daň z příjmů. Pro poplatníky, kteří platí daň ze 

mzdy, jsou zálohy stanoveny pouze v případě, že má jiné příjmy, které přesahují výši 

760 € nebo má příjmy od více zaměstnavatelů.  

Zálohy na daň příjmů stanovuje finanční úřad a jejich výše je určena současně 

s doručením platebního výměru. 

Zálohy na daň z příjmů jsou vypočítány následovně: 

 Z daňové povinnosti za poslední zdaňovací období po odečtení částek záloh a 

srážek,  

 takto zjištěná částka bude zvýšena o 4 %, pokud se zálohy platí první rok, o 5 % 

následující rok,  

 zálohy se neplatí pokud roční částka nepřestoupí 300 €.  

Zálohy se platí čtvrtletně a to 15. dubna, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. 

3.13 Povinnost podat daňové přiznání 
 
Poplatník s neomezenou daňovou povinností má povinnost podat daňové přiznání za 

uplynulý kalendářní rok (zdaňovací období) pokud: 

 Ho k tomu vyzval finanční úřad, 

 má příjmy nebo část příjmů, z kterých byl zjištěn zisk,  

 výše příjmů (které neobsahují příjmy ze závislé činnosti) činí více než 10 000 €, 

pokud existují příjmy ze závislé činnosti, potom nastává povinnost podání, 

pokud činí zdanitelné příjmy více než 10 900 €,  
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 nebo pokud existují příjmy dle § 37 odst. 8 EStG, a zdaňují se dle § 97 odst. 4 

EStG. 

 

Daňové přiznání se podává elektronicky. Pokud nemá poplatník technické podmínky 

pro podání daňového přiznání elektronicky, může podat daňové přiznání na úředním 

tiskopise.  

 

Poplatník s omezenou daňovou povinností podá daňové přiznání pokud je k tomu 

vyzván finančním úřadem, nebo pokud je celková výše tuzemských příjmů zdaněna dle 

§ 102 EStG a činí více než 2 000 €. 

 

Poplatník může podat daňové přiznání sám nebo prostřednictvím daňového poradce. 

Termíny pro podání daňového přiznání jsou: 

 Do 30. dubna roku následujícího po zdaňovacím období, pokud je přiznání 

podáno na tiskopise, 

 do 30. června roku následujícího po zdaňovacím období, pokud je přiznání 

podáno elektronicky. 

 

3.14 Shrnutí 
 
Z hlediska historického vývoje prošla daň z příjmů fyzických osob v Rakousku velkými 

změnami. V roce 1974 se uplatňoval princip zdaňování příjmů domácnosti. Tento 

princip byl zrušen z důvodu stále se zvyšujících příjmů jednotlivců a upraven na 

individuální zdanění. Až do konce 80. let se systém vyznačoval vysokými daňovými 

sazbami, kdy nejvyšší činila 62 %. Bylo to z důvodu uplatňování rozsáhlých daňových 

úlev, které ale zvýhodňovaly osoby s vysokými příjmy. V roce 1989 proběhla rozsáhlá 

daňová reforma, která měla za následek snížení daňových sazeb a jejich rozdělení do    

5 zdaňovacích pásem. Následovala reforma v roce 2004, kdy byla zavedena pouze        

3 daňová pásma a zcela změněn systém zdanění. Následkem toho už nemusí být 

vypočítána daň pro poplatníka, zaměstnance a důchodce zvlášť jako dříve z k nim 

přidělených různých sazeb daně.  
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Z hlediska daně z příjmů FO jsou vymezeny příjmy, které jsou od daně osvobozeny a 

příjmy, které jsou předmětem daně. Příjmy, které nepatří do žádné skupiny příjmů, 

nejsou předmětem daně. Jednotlivé příjmy se v Rakousku dělí do sedmi skupin druhů 

příjmů. Jsou to příjmy ze zemědělství a lesnictví, ze samostatné výdělečné činnosti, ze 

živnosti, ze závislé činnosti, z pronájmu, z kapitálového majetku a ostatní příjmy. Tyto 

příjmy se rozdělují na podnikové druhy příjmů, to jsou takové příjmy, ze kterých plyne 

poplatníkovi zisk a mimopodnikové druhy příjmů, kde do základu daně vstupuje 

přebytek příjmů nad výdaji na jejich dosažení. 

 

Celková částka příjmů po vyrovnání se ztrátami z jednotlivých druhů příjmů a po 

odečtení zvláštních výdajů, mimořádných nákladů a nezdanitelných částek tvoří základ 

daně. Z tohoto základu daně je vypočítána daň z příjmů sazbou daně. A z daně lze 

následně odečíst odčitatelné položky. 

 

U poplatníků pouze s příjmy ze závislé činnosti je vybírána daň ze mzdy, čímž je 

většinou splněna daňová povinnost. Srážkou daně je vybírána daň z výnosu kapitálu a to 

u příjmů, které mají charakter kapitálových výnosů. Právě odčitatelné položky jsou 

různé dle příjmu poplatníka, především pokud se jedná o poplatníka s příjmy ze závislé 

činnosti. 

 

Při ročním zúčtování se od výsledné daňové povinnosti odečte zaplacená daň na 

zálohách z příjmů a na základě určitých podmínek také daň z výnosu kapitálu. 

 

Přiznání k dani z příjmů lze od roku 2003 podávat prostřednictvím internetu 

(internetový portál Finanzonline), a je to také zákonem vyžadováno. Jsou určité 

výjimky, kdy lze přiznání podat na úředním tiskopise. 
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4 PŘÍKLADY ZDANĚNÍ 
 
Příklady zdanění v ČR 
 
Příklad č. 1 k variantě zdanění A 

Úkol: Vypočítat zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti za měsíc listopad 2006. 

Poplatník má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. 

Zadání: Základní mzda za měsíc listopad činila 9 000 Kč, osobní příplatek 3 000 Kč, 

náhrada za dovolenou 1 400 Kč, odměna 1 200 Kč a nemocenské dávky 4 000 Kč. 

Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 děti. 

 

Řešení: 

Příjem za listopad 14 600 Kč 

- zdravotní pojištění (4,5 %) 657 Kč 

- sociální pojištění (8 %) 1 168 Kč 

= základ daně pro výpočet zálohy na daň 12 775 Kč 

= zaokrouhlený základ daně  12 800 Kč 

→ záloha na daň 1 725 Kč 

- měsíční sleva na poplatníka 600 Kč 

= záloha na daň snížená o slevy na dani 1 125 Kč 

- měsíční daňové zvýhodnění formou slevy na dani 1 000 Kč 

= upravená záloha na daň (sražená) 125 Kč 

 

 

Příklad č. 2 k variantě zdanění A 

Úkol: Provést roční zúčtování záloh na daň poplatníka za rok 2006.  

Zadání: Roční příjem poplatníka byl 180 000 Kč, na sociálním a zdravotním pojištění 

mu bylo celkem sraženo 22 500 Kč. Úhrn sražených záloh byl 1 500 Kč. Poplatníkovi 

nebyl v žádném měsíci vyplacen daňový bonus. Manželka žijící s poplatníkem 

v domácnosti měla roční příjem 38 000 Kč. Poplatník poskytl dar obci na činnost 

politické strany ODS ve výši 20 000 Kč. Poplatník zaplatil za rok 2006 částku 8 000 na 

úroky z hypotečního úvěru, který použil na financování bytové potřeby. Poplatník také 

platil měsíčně částku 2 000 Kč na penzijní připojištění a ročně částku 20 000 Kč na 
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soukromé životní pojištění. Pro uplatnění těchto odpočtů splňuje poplatník všechny 

zákonné podmínky.  

 

Řešení: 

Příjem za rok 2006 180 000 Kč 

- úhrn pojistného 22 500 Kč 

= dílčí základ daně 157 500 Kč 

- odpočet daru (max. 10 % ZD) 15 750 Kč 

- odpočet zaplacených úroků 8 000 Kč 

- odpočet příspěvků na penzijní připojištění 12 000 Kč 

- odpočet pojistného na soukromé živ. pojištění 12 000 Kč 

= základ daně 109 750 Kč 

= zaokrouhlený základ daně  109 700 Kč 

→ daň 13 164 Kč 

- sleva na poplatníka 7 200 Kč 

- sleva na manželku 4 200 Kč 

= daň po slevě 1 764 Kč 

- daňové zvýhodnění formou slevy na dani 1 764 Kč* 

= daň po slevách 0 Kč 

- úhrn sražených měsíčních záloh na daň 1 500 Kč 

= přeplatek na dani z titulu slevy na dani 1 500 Kč 

+ daňový bonus 10 236 Kč 

= Celkový přeplatek na dani 11 736 Kč 

 

* Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění ve výši 12 000 Kč (na 2 vyživované děti). 

Formou slevy na dani uplatní 1 764 Kč, aby neměl daňovou povinnost a zbytek uplatní 

formou daňového bonusu, tedy 10 236 Kč. V případě, že by poplatník měl během roku 

vyplaceny nějaké daňové bonusy, musí částku 10 236 Kč snížit o tyto vyplacené daňové 

bonusy. 
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Příklad č. 3 k variantě zdanění B 

Úkol: Vypočítat výši daně z příjmů. 

Zadání: Pokojská, která pracuje v prostorách kolejí VUT v Brně má pravidelný měsíční 

příjem ve výši 5 000 Kč. Nepodepsala prohlášení k dani. 

 

Řešení: 

Příjem 5 000 Kč 

- zdravotní pojištění (4,5 %) 225 Kč 

- sociální pojištění (8 %) 400 Kč 

= základ daně 4 375 Kč 

= daň ze samostatného základu daně (15 %) 656,25 Kč 

= zaokrouhlená daň 656 Kč 

 

Příklad č. 4 k variantě zdanění C 

Úkol: Vypočítat zálohu na daň z příjmů. 

Zadání: Jednatel s. r. o. obdržel za práci ve společnosti měsíční příjem ve výši      

45 000 Kč. Nemá podepsáno prohlášení k dani. 

 

Řešení: 

Příjem 45 000 Kč 

- zdravotní pojištění (4,5 %) 2 025 Kč 

- sociální pojištění (8 %) 3 600 Kč 

= základ daně 39 375 Kč 

= zaokrouhlený základ daně 39 400 Kč 

= záloha na daň 8 877 Kč* 

 

* Záloha na daň se vypočítá dle § 38h odst. 2 ZDP, ale musí být min. ve výši 20 % 

základu daně. 

 

Příklad č. 5 k variantě zdanění C 

Úkol: Vypočítat zálohu na daň. 



 85

Zadání: Rezident ČR obdržel tantiému ve výši 250 000 Kč za práci v dozorčí radě a. s. 

Nemá podepsáno prohlášení k dani. 

 

Řešení: 

Příjem = základ daně 250 000 Kč 

= záloha na daň 76 269 Kč* 

 

* Záloha na daň se vypočítá dle § 38h odst. 2 ZDP, ale musí být min. ve výši 20 % 

základu daně. 

 

Příklad č. 6 k variantě zdanění D 

Úkol: Vypočítat výši daně. 

Zadání: Rezident Slovenské republiky obdržel tantiémy ve výši 320 000 Kč za práci 

v představenstvu a. s. v ČR. Zdroj příjmů je na území ČR, nerezident zde nemá 

podepsáno prohlášení k dani. 

 

Řešení: 

Příjem =  základ daně 320 000 Kč 

= daň (25 %) 80 000 Kč 

 

Příklad č. 7 k variantě zdanění F 

Úkol: Vypočítat zálohu na daň. 

Zadání: Poplatník nepodepsal prohlášení k dani a má příjem z pracovněprávního 

poměru ve výši 25 000 Kč. 

 

Řešení: 

Příjem 25 000 Kč 

- zdravotní pojištění (4,5 %) 1 125 Kč 

- sociální pojištění (8 %) 2 000 Kč 

= základ daně 21 875 Kč 

= zaokrouhlený základ daně 21 900 Kč 

= záloha na daň 3 676 Kč* 
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*Záloha na daň ze základu daně činí 16,79 %, ale musí být min. ve výši 20 % základu 

daně, což je 0,2 x 21 900 Kč = 4 380 Kč. Čili sražená záloha na daň je 4 380 Kč. 

 

Příklad č. 8 k variantě zdanění G 

Stejný úkol i zadání jako v příkladu č. 7, pouze výše příjmu je 40 000 Kč. 

 

Řešení: 

Příjem 40 000 Kč 

- zdravotní pojištění (4,5 %) 1 800 Kč 

- sociální pojištění (8 %) 3 200 Kč 

= základ daně 35 000 Kč 

= záloha na daň 7 469 Kč* 

 

* Záloha na daň ze základu daně činí 21,34 %, je tedy vyšší než min. 20 %. 

 

Příklad č. 9 na společný základ daně manželů 

Úkol: Vypočítat daňovou povinnost každého poplatníka zvlášť a také zároveň jako 

společný základ daně manželů. 

Zadání: Manželé žijí ve společné domácnosti se dvěma dětmi. Manželka měla roční 

příjmy ve výši 30 000 Kč za vydání vlastní kuchařky. Manžel má příjmy z podnikání a 

samostatné výdělečné činnosti v roční výši 700 000 Kč a výdaje k této činnosti dle 

daňové evidence činí 300 000 Kč. Manžel zaplatil na pojistném na soukromé životní 

pojištění částku 20 000 Kč a úroky z hypotečního úvěru na pořízení bytu činí        

10 000 Kč. 

 

Řešení:  

Zdanění jednotlivých poplatníků 

Manžel 

Příjmy 700 000 Kč 

- výdaje 300 000 Kč 

= dílčí základ daně 400 000 Kč 

- úroky z hypotečního úvěru 10 000 Kč 
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- pojistné na životní pojištění 12 000 Kč  

(lze max. 12 000 Kč) 

= základ daně 378 000 Kč 

→ vypočtená daň 76 188 Kč 

- sleva na dani na poplatníka 7 200 Kč 

- sleva na manželku 4 200 Kč 

- daňové zvýhodnění formou slevy na dani 12 000 Kč 

= daň po slevách 52 788 Kč 

 

Manželka 

Příjmy 30 000 Kč 

- výdaje paušálem (40 %) 12 000 Kč 

= DZD = ZD 18 000 Kč 

→ vypočtená daň 2 160 Kč 

- sleva na poplatníka 7 200 Kč 

= daň po slevách 0 Kč 

 

Společný základ daně 

Příjmy 730 000 Kč 

- výdaje 312 000 Kč 

= společný dílčí základ daně 418 000 Kč 

- nezdanitelné částky 22 000 Kč 

= společný základ daně 396 000 Kč 

→ základ daně každého z manželů 198 000 Kč 

 Manžel Manželka 

= základ daně 198 000 Kč 198 000 Kč 

→vypočtená daň 29 136 Kč 29 136 Kč 

- sleva na poplatníka 7 200 Kč 7 200 Kč 

- sleva na manželku 4 200 Kč - 

- daň. zvýh. formou slevy na dani 12 000 Kč - 

= daň po slevách 5 736 Kč 21 936 Kč 
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Při porovnání obou variant zdanění je jednoznačně společný základ daně manželů pro 

manžele výhodnější. Takto zaplatí na dani za oba 27 672 Kč. V případě individuálního 

zdanění zaplatí celkem na dani 52 788 Kč. V daném případě tvoří rozdíl mezi 

zaplacenou daní individuálně a jako společný základ daně cca 50 %. 

 

Příklady zdanění v Rakousku 
 

Příklad č. 10 Uplatnění ztráty minulých let v Rakousku 

Úkol: Započíst ztrátu minulých let. 

Zadání: Ztráta minulých let je ve výši 50 000 €. Výše kladných příjmů je 60 000 €. 

 

Řešení:  

Lze započíst ztrátu ve výši 75 % kladných příjmů, tedy z 60 000 €. Možná hranice 

zápočtu je 45 000 €. Zápočet ztráty činí 45 000 €. 

 

Pokud by výše kladných příjmů byla 90 000 €. Možná hranice zápočtu je 67 500 €. Lze 

tedy započíst celou výši ztráty ve výši 50 000 €.  

 

Příklad č. 11 Rakousko 

Úkol: Vypočítat daňovou povinnost. 

Zadání: Poplatník je „osmělým rodičem“ a má jedno dítě. Pracoval na poloviční úvazek 

a jeho měsíční mzda činila 440 €. Zaplacené roční pojistné na sociální zabezpečení 

činilo 930 €. 

 

Řešení:  

Vzhledem k nízké výši ročních příjmů (5 280 €) nebude platit žádnou daň.  

Má možnost získat daňový bonus a to ve výši: 

 10 % ze zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení (max. 110 €), 

 a odčitatelnou položku na „osamělého rodiče“. 

Při ročním zúčtování ji správce daně vyplatí daňový bonus ve výši 93 € (10 % z 930 €) 

a 494 €, což je výše odčitatelné položky. Celková částka daňového bonusu je tedy     

587 €. 
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Příklad č. 12 Rakousko 

Úkol: Zjistit výši uplatnitelných mimořádných nákladů. 

Zadání: Poplatník „samoživitel“ se dvěma dětmi, žijícími s ním ve společné domácnosti 

dosáhl příjmy ve výši 21 075 €. Vznikly mimořádné náklady:  

 Léčba chrupu jednoho dítěte ve výši 580 €, 

 nemocniční výlohy jeho ženy ve výši 1 816 €, 

 vlastní léčebné výlohy ve výši 730 €. 

= celková částka činí 3 126 € 

- úhrada od zdravotní pojišťovny ve výši 364 € 

= celková částka mimořádných nákladů je 2 762 € 

 

Řešení:  

Dle tabulky 3.1 a výše příjmů má nárok na odpočet mimořádných nákladů ve výši       

10 % jeho příjmů. Těchto 10 % musí ale snížit o 1 % za každé své dítě a o 1 % za to, že 

je samoživitel, celkově tedy o 3 %. Může tedy uplatnit 7 % z 21 075 € = 1 475,25 € 

jako výši mimořádných nákladů. 

 

Příklad č. 13 na nezdanitelné částky v Rakousku 

Úkol: Zjistit výši nezdanitelné částky na poplatníka. 

 

a) Poplatník má příjmy ze závislé činnosti ve výši 29 000 €. Výše jiných příjmů je 

600 €. Výše nezdanitelné částky je 600 €. 

b) Poplatník má příjmy ze závislé činnosti ve výši 29 000 €. Výše jiných příjmů je 

1 000 €. Výpočet nezdanitelné částky = 730 - (1 000 - 730) = 460 €. 

c) Poplatník má příjmy ze závislé činnosti ve výši 29 000 €. Výše jiných příjmů je 

1 460 €. Výpočet nezdanitelné částky = 730 - (730 - 0) = 0 €. 

 

Příklad č. 14 Rakousko 

Úkol: Vypočítat daňovou povinnost poplatníka. 

Zadání: Poplatník má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roční výši 50 000 €. 

Má také úroky z kapitálového majetku ve výši 1 500 €. Má jedno dítě, které s ním žije 

ve společné domácnosti spolu s partnerem, jehož roční příjem je 2 500 €. Na zálohách 
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zaplatil 11 500 €. Zaplatil příspěvek na církevní kostel ve výši 150 €. Zasáhla ho 

povodeň, takže mu navíc vznikly mimořádné náklady ve výši 5 000 €.  

 

Řešení: 

Úroky z kapitálového majetku budou zdaněny srážkou daně z výnosu kapitálu ve výši 

25 %, takže vůbec nevstoupí do základu daně. 

 

Celková částka příjmů 50 000 € 

- zvláštní výdaje 100 €  

(na kostel lze uplatnit max. 100 €) 

- mimořádné náklady 5 000 € 

(v plné výši, není omezeno) 

= vyměřovací základ daně pro daň z příjmů 44 900 € 

→ daň dle daňové sazby 14 425,64 € 

- odčitatelná položka na „samoživitele“ 494 € 

= daňová povinnost 13 931,64 € 

- zaplacené zálohy 11 500 € 

= výsledná daňová povinnost 2 431,64 € 

 

 

Příklad na porovnání zdanění poplatníků v ČR a Rakousku 

 
Příklad č. 15 Porovnání zdanění poplatníků s příjmy ze závislé činnosti 

Úkol: Vypočítat a porovnat zdanění poplatníků z ČR a Rakouska. 

 

a) Rakouský poplatník 

Zadání: Poplatník má roční příjmy pouze ze závislé činnosti ve výši 55 000 €. Zaplatil 

pojistné na sociální zabezpečení ve výši 11 000 € (20 % příjmů). Žije ve společné 

domácnosti s manželkou, která je v domácnosti a nemá tedy žádné příjmy, a dvěma 

dětmi. Pozn. nejsou brány v úvahu zaplacené zálohy. 
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Řešení: 

Příjmy ze závislé činnosti 55 000 € 

- pojistné 11 000 € 

= vyměřovací základ daně 44 000 € 

→ vypočtená daň 14 033,27 € 

= daň z příjmů před uplatněním odčitatelných položek 14 033,27 € 

- odčit. položka na zaměstnance 54 € 

- odčitatel. položka na dopravu 291 € 

- „samoživitelská“ odčit. položka 696 € 

= daň z příjmů 12 992,27 € 

 

b) Poplatník z ČR 

Zadání: Poplatník má příjmy ze závislé činnosti ve výši 330 000 Kč. Žije ve společné 

domácnosti s manželkou, která nemá žádné příjmy, a s dvěma dětmi. Pozn. nejsou 

brány v úvahu zaplacené zálohy. 

 

Řešení: 

Příjmy ze závislé činnosti 330 000 Kč 

- zaplacené pojistné 41 250 Kč 

= dílčí základ daně 288 750 Kč 

= základ daně zaokrouhlený 288 700 Kč 

→ vypočtená daň 50 587 Kč 

- sleva na poplatníka 7 200 Kč 

- sleva na dani na manželku 4 200 Kč 

- daňové zvýhodnění formou slevy na dani 12 000 Kč 

= daň z příjmů 27 187 Kč 

 

Porovnání výše možného snížení daňové povinnosti o slevy na dani resp. odčitatelné 

položky u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti 

 

Uvedené příklady zdanění mají podobné podmínky: 

 Výše příjmů poplatníků se pohybuje v nejvyšších daňových pásmech, 
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 poplatník má 2 děti žijící s ním ve společné domácnost, 

 manželka nemá žádné příjmy, 

 poplatník má příjmy pouze ze závislé činnosti. 

 

Na základě porovnání těchto dvou poplatníků s podobnými podmínkami zdanění, 

vyplývá jasný závěr. V ČR se vypočtená daň díky slevám na dani snížila o 46 %1, 

zatímco v Rakousku se díky odčitatelným položkám snížila o pouhých 7 %1.  

Ačkoliv Rakousko umožňuje zaměstnancům odečítat dodatečné odčitatelné položky na 

zaměstnance, které se v ČR nevyskytují, je v dané situaci poplatníka (viz. zadání) 

rozhodně lepší situace v ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
1 Jako 100 % matematická základna pro výpočet byla stanovena vypočtená daň. K této základně byla 

vyjádřena celková výše slev na dani resp. odčitatelných položek procenty a následně bylo zjištěno možné 

snížení daňové povinnosti ze základny. 
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5 KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ OBOU ZEMÍ 

5.1 Obecně 
 
Po předchozím, téměř detailním rozboru obou zákonů, je třeba získané poznatky 

vzájemně porovnat. Na první pohled je zřejmé, že obecný systém zdanění je v obou 

dvou zemích podobný. Je přesně vymezeno, kdo musí své příjmy zdanit, o jaké příjmy 

se jedná a o jaké se z hlediska zdanění nejedná. Zároveň jsou vymezeny určité skupiny 

příjmů, které mají společné charakterové vlastnosti. U obou je nejdůležitější stanovení 

určitého vyměřovacího základu daně, z kterého je potom daňová povinnost zjištěna. 

Kvůli zohlednění sociální situace poplatníka jsou stanoveny určité skupiny odpočtů, 

které mají buď přímý nebo nepřímý vliv na daňovou povinnost poplatníka. 

 

Ačkoliv tedy existují tyto základní charakterové znaky obou daní, je rakouská daň 

z příjmů FO výrazně odlišná od české. 

 

5.2 Rozdíly 
 
První odlišnosti jsou patrné už při vymezení osvobozených příjmů. Zohledňující 

osvobození týkající se provozu ekologických zařízení, které je stanoveno v ČR, 

v Rakousku není vymezeno. V Rakousku příjmy z prodeje domů, bytů a nemovitostí 

spadají do skupiny „spekulativních obchodů“, kde je vymezeno jejich osvobození, které 

stanovuje podobné podmínky jako v ČR. Rozdíl je v osvobození příjmů ze stipendií. 

V ČR jsou osvobozeny neomezeně, zatímco v Rakousku jsou limitovány max. roční 

částkou 7 272 € a nevztahují se na všechna stipendia. Rakouské příjmy z výher a ceny 

ze soutěží nejsou vůbec předmětem daně. V ČR jsou za určitých podmínek osvobozeny, 

jinak podléhají dani z příjmů. 

 

Při porovnání jednotlivých druhů příjmů je viditelný rozdíl v počtu druhů příjmů spíše 

zavádějící. Rakouská skupina tzv. podnikových druhů příjmů odpovídá českým 

příjmům z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde tu tedy pouze o 

rozdělení příjmů z podnikání do více podskupin, čímž jsou tyto příjmy samozřejmě 

přehlednější. 
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Rozdíly u jednotlivých druhů příjmů: 

Příjmy z pronájmu 

 U příjmů z pronájmu lze v ČR uplatňovat výdaje paušálem, 

 v Rakousku lze na základě žádosti rozdělit výdaje dle kritérií do 10 nebo 15 let. 

 

Příjmy ze závislé činnosti 

V obou zemích je poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci od zaměstnavatele pro 

služební i soukromé účely příjmem ve výši určitého procenta z pořizovací ceny vozidla. 

 V ČR činí tento příjem 1 % z pořizovací ceny vozidla a jeho výše není nijak 

limitována, 

 v Rakousku je to 1,5 % pořizovací ceny s limitem 600 € měsíčně a s možnostmi 

snížení při neprojetí více než 500 km ročně. 

Naopak je v Rakousku považováno za příjem také poskytnutí služebního bytu nebo 

parkovacího místa. 

 

Při stanovení základu daně je v ČR velmi důležité rozeznávat jednotlivé druhy příjmů, 

kvůli možnosti uplatnění ztráty. Záporný dílčí základ daně může vzniknout pouze u 

příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu. Ten 

může být kompenzován s ostatními příjmy, ale bez příjmů ze závislé činnosti.  

 

V rakouském daňovém zákoně je stanoveno, že ztrátu z příjmů lze kompenzovat 

vzájemně s kladnými příjmy. Nelze ji kompenzovat pouze proti příjmům z různých 

dávek, které spadají pod ostatní příjmy. 

 

Od rakouského základu daně se odečítají zvláštní výdaje, které jsou v ČR uplatňovány 

formou nezdanitelných částí základu daně. V ČR se jedná především o dary, úroky 

z úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů, částky na penzijní připojištění nebo 

pojistné na životní pojištění. V Rakousku je tato skupina zvláštních výdajů 

rozmanitější. Patří do ní např. uplatnění ztráty minulých let ve výši 75 % kladných 

příjmů. Ztrátu minulých let nelze uplatnit až do výše základu daně jako v ČR, ale pouze 

do výše 75 % příjmů, tzn. že je vždy zdaněno 25 % příjmů. Uplatnění této ztráty není 
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omezeno časovým obdobím, tak jako v ČR pěti zdaňovacími obdobími po vzniku 

ztráty.  

 

Částka zvláštních výdajů, která je v Rakousku uplatnitelná, je zajímavá tím, že se 

postupně zvyšuje v případech, kdy má poplatník dítě nebo více dětí, o které se stará 

s partnerem (manželem) nebo o ně pečuje sám. Tedy uplatnění zvláštních výdajů je také 

vázáno na sociální situaci poplatníka, což v ČR v případě nezdanitelných částí není 

možné. Celkově se dá říci, že v Rakousku je poplatník, který má alespoň jedno dítě, 

velmi daňově zvýhodněn. 

 

Pro určení základu daně v Rakousku je také možné odečíst mimořádné náklady. Stručně 

řečeno, jsou mimořádné náklady charakteristické tím, že znevýhodňují poplatníka, čímž 

ovlivňují jeho ekonomickou výkonnost. Částka nákladů, kterou lze odečíst, je určena 

sazbou dle výše příjmu. V tomto případě se ale sazba snižuje o 1 % za každé 

zvýhodnění týkající se odčitatelné položky v souvislosti s dítětem. Což je samozřejmě 

v daném případě znevýhodňující, ale vzhledem k tomu, že je tato situace zvýhodňována 

u zvláštních výdajů, tak je to pochopitelné. V mimořádných nákladech najdeme také 

odpočty na zdravotně postižené, které jsou v ČR upraveny ve slevách na dani.  

 

V Rakousku tedy odpočty na zdravotně postižené snižují příjmy do základu daně, tím 

pádem snižují daňové pásmo sazby daně. V ČR je tato situace dle mého názoru lepší, 

protože je tato sleva na dani odečtena až od vypočtené daně. Navíc jsou pro tuto 

skupinu osob v ČR stanoveny pouze tři druhy slev na dani se třemi částkami. Dle mého 

názoru jsou tímto zvýhodněni osoby, které např. mají průkaz ZTP v ČR, ale v rakouské 

stupnici s osmi pásmy (různé dle pracovní neschopnosti) by byla jejich pracovní 

neschopnost určena přesněji, a tato položka by tedy mohla být nižší. 

 

Co se týká zdanění je u obou zemí progresivní. Počítá se dle sazby daně s několika 

daňovými pásmy. Velkým rozdílem je to, že v ČR se počítá sazba u jakékoliv výše 

příjmů, tedy od příjmů převyšujících nulu. V Rakousku je u příjmů pod 10 000 € sazba 

daně nulová. To je samozřejmě velmi výhodné, ale je to kompenzace za zrušení 

odčitatelné položky na poplatníka, která je právě tímto už integrována v daňové sazbě.  
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Dle forem výběru daně se v Rakousku rozlišuje daň z příjmů, daň ze mzdy a daň 

z výnosu kapitálu. Daň ze mzdy vzniká v případě zdanění příjmů ze závislé činnosti. 

Tuto daň srazí zaměstnavatel přímo ze mzdy. Dá se tedy hovořit o pojetí české zálohy 

na daň z příjmů ze závislé činnosti. Daň z výnosu kapitálu je srážková daň, která je 

přesně vymezena na určité druhy příjmů z kapitálového majetku, ze kterého 

poplatníkovi plynou výnosy, a je stanovena ve výši 25 %. 

 

České slevy na dani jsou v Rakousku uplatňovány jako odčitatelné položky. V ČR jsou 

slevy na dani velmi různorodé a platí pro všechny poplatníky, pokud splňují zákonem 

stanovené podmínky. Navíc zde platí základní sleva na poplatníka, která se v Rakousku 

nevyskytuje z důvodů zmiňovaných výše.  

 

V ČR je zvýhodňován také zaměstnavatel a to např. slevami za zaměstnání zdravotně 

postižených osob. Nebo je zvýhodňován podnikatel a to slevami týkajících se 

investičních pobídek nebo registračních pokladen. Takovéto odčitatelné položky 

v Rakousku neexistují. 

 

Rakouský systém zvýhodňuje především zaměstnance přes odčitatelné položky na 

zaměstnance a na dopravu, ale především sociální situaci poplatníka s dětmi. Jedná se o 

položky, které jsou odlišené dle počtu dětí a rodinného stavu poplatníka. Zároveň jsou 

ale omezené max. možným příjmem partnera (manžela) poplatníka. V případě 

záporné daňové povinnosti může být tato položka vyplacena jako daňový bonus. 

Velkým pozitivem je existence odčitatelné položky pro poplatníka, který platí 

výživné na dítě, se kterým nežije ve společné domácnosti.  

 

Pro české daňové poplatníky také existuje sleva na dani na dítě. Tato sleva na dani 

vznikla v posledních letech, troufám si říci, zejména z důvodu  probíhajícího trendu 

„stárnutí obyvatelstva“. Jde o snahu značně zvýhodnit poplatníky s dětmi, a tím 

podpořit ekonomické prostředí pro rodiče s dětmi. Tuto slevu na dani mohou poplatníci 

navíc čerpat jako daňový bonus. V ČR jsou navíc zvýhodňováni pracující studenti, což 

v Rakousku není.  
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Ačkoliv je zřejmé, že je v Rakousku více odčitatelných položek a navíc zde existují i 

odčitatelné položky přímo pro zaměstnance, nesnižují tolik daň z příjmů jako slevy 

na dani v ČR. Tato situace je zřejmá zejména u poplatníků, kteří mají příjmy ze závislé 

činnosti a je znázorněna v kapitole 4 příkladě č. 15. Zatímco v ČR je možné snížit daň 

z příjmů až o 46 %, v Rakousku je to jen o 7 % za stejných podmínek obou poplatníků. 

Dle mého názoru rakouský systém velmi zvýhodňuje poplatníky s dětmi v návaznosti 

na jejich sociální situaci. Obdobně to platí také pro české poplatníky s dětmi, kteří jsou 

na tom možná ještě lépe než rakouští poplatníci, protože danou částku si mohou uplatnit 

vždy, bez ohledu na svůj nebo partnerův příjem.  

 

Sociální situace poplatníka je v ČR zohledňována také v případě institutu společného 

základu daně manželů. Pro manžele s výrazně odlišnými příjmy je tento způsob 

zdanění výhodný, protože snižuje celkovou daňovou povinnost manželů oproti 

individuálnímu zdanění (viz. kap. 4 př. č. 9). Takový nebo podobný způsob zdaňování 

v Rakousku neexistuje. Rakousko je jedním ze zastánců individuálního zdanění 

poplatníků. 

 

Velkým rozdílem oproti Rakousku je také stanovení minimálního základu daně. 

Minimální základ daně v ČR sice ukládá podnikatelům určitou daňovou povinnost, 

ačkoliv vykazují ztrátu, ale na druhou stranu rozhodně přispívá státnímu rozpočtu, a tím 

vylepšuje podnikatelské prostředí.  

 

Další rozdíly se týkají také např. podání daňového přiznání. Nejenže jsou stanoveny 

odlišné termíny pro podání daňového přiznání, ale jiná je i vyžadovaná forma podání 

přiznání. 

Zatímco v Rakousku zákon stanovuje elektronické podání daňového přiznání, případně 

s možností v určitých situacích podání „papírového přiznání“, v ČR je podání 

v elektronické formě zatím jen možností. Většina poplatníků podává přiznání stále na 

tiskopisech Ministerstva financí. 
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5.3 Výhody a nevýhody systémů 
 
Výhody v ČR 

 Lepší daňové prostředí pro studenty - možnost slevy na dani, 

 sleva na dani na dítě pro každého poplatníka s dítětem - snižuje daňovou 

povinnost, 

 možnost uplatnění slevy na dani na dítě formou daňového bonusu (anebo 

formou slevy na dani), 

 základní sleva na dani pro každého poplatníka, 

 možnost uplatnění slevy na manžela/ku s nulovými či velmi nízkými příjmy, 

 zvýhodňování zdravotně postižených poplatníků i jejich zaměstnávání, 

 dobré podmínky pro osvobození stipendií, 

 možnost společného základu daně manželů, 

 jednodušší a průhlednější systém. 

 

Nevýhody v ČR 

 Minimální základ daně pro podnikatele, 

 nezohlednění placení výživného. 

 

Výhody v Rakousku 

 Více výhod pro zaměstnance, 

 hodně uplatnitelných částek a odpočtů, 

 zohlednění rodinné situace, placení výživného atd., 

 uplatnění ztráty není omezeno časovým obdobím, 

 u výše ročních příjmů do 10 000 € se neplatí žádná daň. 

 

Nevýhody v Rakousku 

 Složitější a méně průhledný systém, 

 uplatňování odpočtů je omezeno velkým množstvím podmínek, 

 nemožnost uplatnění společného základu daně manželů, 

 ztrátu lze uplatnit do 75 % kladných příjmů, tzn. že vždy je zdaněno alespoň    

25 % příjmů. 
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5.4 Návrhy 
 

Pro zhodnocení obou systémů je zřejmé, že každý má své výhody a nevýhody. Nelze 

jednoznačně říci, který ze systémů je lepší.  

 

Z pohledu poplatníka nabízí oba systémy řadu odčitatelných položek i slev na dani. Oba 

velmi zvýhodňují sociální a rodinnou situaci poplatníka. Možné doporučení pro 

Rakousko je zavedení lepších podmínek pro pracující studenty a lepší zohlednění 

postižených poplatníků. Podobnost obou systémů umožňuje dle mého názoru zavedení 

institutu společného základu daně manželů. V ČR se tento princip zdanění osvědčil a je 

stále více využíván. Z pohledu státního rozpočtu by určitě stálo za zvážení zavedení 

minimálního základu daně. Rakouský systém je velmi složitý a nepřehledný, proto by 

měly být první kroky zejména ve sjednocení a zjednodušení celého systému. Už jenom 

rozsah rakouského zákona o dani z příjmů o téměř 140 paragrafech svědčí o složitosti 

tohoto systému.  
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6 ZÁVĚR 
 

Po důkladném prozkoumání obou systémů zdanění příjmů fyzických osob se dá říci, že 

daňové systémy obou zemí si jsou velmi podobné. Oba systémy jsou zaměřené na 

snižování daňové povinnosti v návaznosti na sociální situaci poplatníka. Oba prozatím 

uplatňují progresivní sazbu daně a vymezují podobné druhy zdanitelných a 

osvobozených příjmů.  

 

I přes převažující většinu společných charakteristických znaků se systémy v určitých 

případech velmi liší. 

 

Dle mého názoru je rakouský systém postaven na starém základu. Jeho oživování 

častými novelami zejména v posledních letech přispělo spíše k jeho zmatečnosti a 

nepřehlednosti. Striktně uplatňuje individuální zdanění poplatníka. Tím mu neumožňuje 

využít výhodný institut společného základu daně, který je v česku hojně využíván. Na 

první pohled se zdá, že přemíra odčitatelných položek, které se rozlišují i pro poplatníky 

s příjmy pouze ze závislé činnosti, umožňuje výrazně snížit daňovou povinnost 

poplatníka. Po porovnání možnosti snížení daně z příjmu poplatníka v ČR a Rakousku 

je zřejmé, že situace v ČR je mnohonásobně lepší. Tedy i přes velké množství 

odčitatelných položek v Rakousku, jsou české slevy na dani daleko efektivnější 

vzhledem k dopadu daňové povinnosti. 

 

Výhodou v Rakousku je možnost uplatnění zvláštních výdajů, které jsou také 

v některých případech vázány na sociální situaci poplatníka. Česká obdoba v podobě 

nezdanitelných částí základu daně či slev na dani takovou možnost poplatníkovi nedává. 

Oproti rakouskému systému nabízí český více výhod pro zdravotně postižené 

poplatníky nebo pro jejich zaměstnavatele. 

 

Zhodnocení možnosti uplatnění ztráty minulých let je rozporuplné. Rakouský systém 

sice umožňuje ztrátu uplatnit v neomezeném časovém období po jejím vzniku, ale 

neumožňuje uplatnění celé ztráty, pouze ve výši 75 % příjmů. V ČR je to naopak zase 

limitováno pětiletým obdobím uplatnitelnosti ztráty po jejím vzniku. 
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Zajímavá je také rakouská sazba daně. Daň z příjmů se počítá až od příjmů ve výši 

10 000 €, což se samozřejmě zdá být výhodné. Je to z důvodu zrušení odčitatelné 

položky na poplatníka, která je tímto právě integrována v sazbě daně.  

 

Dle mého názoru je situace lepší pro poplatníka v ČR. Existuje zde sice minimální 

základ daně pro určitou skupinu poplatníků, ale daňový systém jinak zohledňuje 

všechny skupiny poplatníků prostřednictvím nezdanitelných částí základu daně a slev 

na dani.  

 

Tedy jako možné návrhy vidím v možnosti zavedení společného základu daně manželů 

a minimálního základu daně v Rakousku. Také zásadní kroky by měly vést ve snaze 

zjednodušit tento systém a zohlednit v něm více skupin poplatníků (tedy i studenty a 

zdravotně postižené poplatníky). 
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A  Český formulář přiznání k dani z příjmu FO 

 
viz. formuláře v adresáři formuláře/české 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B  Rakouský formulář přiznání k dani z příjmu FO  

 
viz. formuláře v adresáři formuláře/rakouské 
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