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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných 

státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění 

příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii s následnou komparací. Dále je zde 

vypočtena daňová zátěž poplatníků žijících v České republice a v Belgii, tento výpočet 

vychází z reálných avšak anonymizovaných dat. V závěru práce jsou podány návrhy 

na optimalizaci daňové zátěže poplatníků v obou porovnávaných státech. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focusing on comparison of personal income tax in two countries 

– the Czech Republic and Belgium. The thesis describes and compares methods 

of taxation of personal income in the Czech Republic and in Belgium. Furthermore, it 

includes a calculated tax burden of taxpayers residing in the Czech Republic 

and in Belgium. The calculation is based on real but anonymous data. In conclusion 

of the thesis are presented proposals to optimize tax burden of taxpayers in both 

compared countries. 
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ÚVOD       

Daně z příjmů se týkají každého z nás. Z důvodu neustálých změn v právní úpravě se 

poplatníci špatně orientují v daňové problematice týkající se jejich příjmů a ve způsobu 

optimalizace daňové zátěže. Z tohoto důvodu je tato práce zaměřena na přiblížení 

a osvětlení této problematiky. 

U zdaňování příjmů fyzických osob v EU jsou vidět značné rozdíly, neboť daň z příjmů 

fyzických osob není zdaleka tak ovlivněna legislativou EU jako daně nepřímé. Proto se 

v této bakalářské práci budu zabývat komparací zdaňování příjmů fyzických osob 

ve vybraných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. 

 

První část bakalářské práce se zabývá popisem základních pojmů týkajících se daňové 

problematiky a popisem daňových soustav České republiky a Belgie. Dále je práce 

zaměřena na podrobný popis zdaňování příjmů fyzických osob v České republice 

a v Belgii, kde budou uvedeny postupy pro stanovení daňové povinnosti poplatníka 

u obou zkoumaných zemí. Třetí část práce je zaměřena na zhodnocení a porovnání 

společných prvků a na zjištění hlavních rozdílů ve zdaňování příjmů fyzických osob 

v České republice a v Belgii. Další část bakalářské práce se zabývá aplikací 

teoretických poznatků do praktického příkladu s následným výpočtem daňové zátěže 

poplatníka v České republice v porovnání s poplatníkem v Belgii. V této části je také 

porovnáno daňové zatížení poplatníků obou zemí. Tyto výpočty vycházejí z reálných 

avšak anonymizovaných dat. V poslední části práce jsou na základě zjištěných poznatků 

a výpočtů podány návrhy na optimalizaci daňové zátěže poplatníka. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je určit a porovnat velikost daňové zátěže pro poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii. Výpočet daňové zátěže 

vychází z reálných avšak anonymizovaných dat. Dílčím cílem je přiblížení systému 

zdanění fyzických osob v České republice a v Belgii, dále vysvětlení postupu zdaňování 

příjmů fyzických osob v těchto státech a porovnání zásadních rozdílů v legislativní 

úpravě a systému zdaňování příjmů v České republice a Belgii. V konečné části práce 

budou podány návrhy optimalizace daňové povinnosti poplatníků v obou 

porovnávaných zemích. 

 

METODY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Prvním krokem při zpracování mé bakalářské práce byla rešerše odborné literatury 

a nastudování legislativní úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob V České 

republice. Z důvodu nedostatečného množství odborné literatury na téma daň z příjmů 

fyzických osob v Belgii bylo nutné čerpat zejména z internetových portálů zabývajících 

se touto problematikou. Dalším krokem při zpracování této práce bylo použití metod 

analýzy a syntézy. Analýza rozkládá zkoumaný jev na dílčí složky, které se stávají 

předmětem pro další zkoumání na rozdíl od syntézy, která spojuje jednotlivé části 

v celek. I když to jsou protikladné způsoby zkoumání, vzájemně se doplňují
1
. Tyto 

metody byly použity pro zpracování podkladů pro teoretickou část práce. Pro srovnání 

výpočtu daňové zátěže poplatníka v České republice a v Belgii byla použita metoda 

komparace. Metoda komparace neboli srovnání zjišťuje a srovnává shodné či rozdílné 

stránky daného jevu
2
. V případě této bakalářské práce se jedná o hlavní cíl, kdy bude 

na základě reálných dat porovnána daňová zátěž poplatníka s určitým příjmem 

žijící v České republice a v Belgii.  

                                                 
1
 ŠIROKÝ, J. a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. 

2
 Tamtéž. s. 40. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Teoretická část této bakalářské práce je věnována popisu daňových systémů a vymezení 

základních termínů. V první části budou objasněny základní pojmy týkající se daňové 

teorie a v druhé části budou popsány daňové soustavy České republiky a Belgie a jejich 

členění. 

1.1 Daňový systém 

Daňový systém představuje právně, organizačně a technicky konstituovaný systém 

institucí, které spravují, vyměřují, vymáhají a kontrolují daně. Daňový systém je rovněž 

systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu 

k daňovým subjektům.
3
 Pokud chceme, aby daňový systém správně fungoval, jsou 

na něj kladeny určité požadavky. Ty jako první ve svém díle definoval Adam Smith 

a do dnešní doby se na nich mnoho nezměnilo. Daňová teorie dnes uvádí obvykle tyto 

požadavky
4
: 

 

Efektivnost zdanění - znamená jednak co možná nejmenší náklady zdanění a také 

minimalizaci tzv. nadměrného daňového břemene
5
. 

 

Daňová spravedlnost - nelze určit co je či není spravedlivé. Je možné však poukázat 

na určité daňové opatření, které se odráží v příjmech a bohatství různých lidí. Lze říci, 

že spravedlivé daně se ukládají na základě jednoho ze dvou principů
6
: 

 

 princip platební schopnosti - lidé by měli platit daně podle toho, jaká je jejich 

platební schopnost. Proto by bohatí měli platit více a chudí méně. Pro uplatnění 

tohoto principu je třeba určit daňovou základnu jako atribut platební schopnosti. 

Nejčastěji se používá daň důchodová
7
. 

 

                                                 
3
 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací.  

4
 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy.  

5
 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy.  

6
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.  

7
 Tamtéž. s. 18 
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 princip prospěchu - neboli ekvivalence říká, „že jedinci mají být zdaněni podle 

prospěchu, který mají z veřejných výdajů umožněných daněmi“
8
.  

 

Tento princip vychází z posouzení poplatníkova užitku ze státních služeb, které jsou 

umožněny daněmi. Proto poplatník, který má ze státních služeb větší prospěch, by měl 

platit větší daň a naopak
9
. 

 

Politická průhlednost - veškerá přijetí daňových zákonů a daňových předpisů musí být 

průhledné a k dispozici všem daňovým subjektům. Také by veřejnost měla být 

seznámena s tím, jak budou vybrané daně použity. S tím souvisí průhlednost veřejných 

rozpočtů a jejich skutečné plnění. 

 

Právní perfektnost - bez ní je daňový systém neúčinný. 

 

Jednoduchost - je důležitá z toho důvodu, aby každý znal své daňové povinnosti a aby 

daňové předpisy byly srozumitelné a pochopitelné pro každého z nás. 

 

Pružnost a stabilita - daňový systém by měl být jednak pružný, a to z důvodu, aby byl 

schopen reagovat na ekonomický vývoj a na vývoj hrubého domácího produktu (mezi 

pružné daně řadíme zejména daně důchodové), na druhou stranu by měl být do jisté 

míry stabilní, neboť značná část výdajů veřejných rozpočtů je nezávislá 

na ekonomickém vývoji. Mezi stabilnější daně patří daně ze spotřeby, a to z důvodu, 

že ať už se jedná o spotřebu osobní nebo podnikovou, reaguje na pohyb příjmů 

s určitým zpožděním a ne tak prudce s ohledem na to, že při vyšších příjmech je 

odkládána do rezerv či úspor a při poklesu příjmů je z těchto rezerv čerpána
10

. 

 

Do daňového systému jsou zahrnuty také ostatní příjmy veřejných rozpočtů, i když se 

nenazývají přímo daně, jsou spravovány jinými než finančně územními orgány a často 

                                                 
8
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.  

9
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.  

10
 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy. 
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také podle jiných procesních předpisů. Z ekonomického hlediska však mezi daně patří 

nebo aspoň stojí velmi blízko daním. Jedná se o
11

: 

 Cla, které mají blízko k daním ze spotřeby. 

 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
12

. 

Dále do daňového systému řadíme také poplatky fiskálního charakteru, jimiž jsou: 

 poplatky správní; 

 poplatky soudní; 

 místní poplatky a 

 poplatky za užívání silnic a dálnic (tzv. dálniční známka)
13

. 

1.2 Definice daně 

U různých autorů najdeme nespočet různých definicí pojmu daň. Nejčastější definicí 

bývá ta, která tvrdí, že daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba, neúčelová, neekvivalentní a pravidelně se opakující v časových 

intervalech (např. každoroční platba daně z příjmů). Nebo může být nepravidelná 

a platba je prováděna jednorázově za určitých okolností (např. při převodu nemovitostí, 

daň darovací)
14

. 

Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého sektoru k veřejnému. 

Mezi další charakteristické znaky daní patří to, že při splnění daňové povinnosti 

nevzniká poplatníkovi nárok na žádné konkrétní plnění ze strany státu. Návratnost daní 

tedy není podmíněna obsahem daňově právního vztahu, ale prostřednictvím naplnění 

daňových funkcí, které jsou vlastní danému státu
15

. 

1.2.1 Třídění daní 

Daně lze klasifikovat podle mnoha různých kritérií, například i podle toho, jak splňují 

jednotlivé funkce (např. alokační, redistribuční či stabilizační). 

 

 

                                                 
11

 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy.  
12

 Tamtéž s. 89 
13

 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy.  
14

 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.  
15

 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací.  
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Třídění daní podle způsobu uložení 

Mezi nejzákladnější rozlišení daní podle způsobu jejich uložení řadíme daně přímé 

a nepřímé. Jedná se o nejčastější třídění používané ekonomy a politiky
16

. 

 Přímé daně jsou poplatníkovi vyměřeny na základě jeho důchodu či majetku 

a nelze jej převést na jiný ekonomický subjekt. Přímé daně jsou adresné 

a přihlížejí k důchodové či majetkové situaci osoby. Dále se dělí na majetkové 

a důchodové daně. 

 Nepřímé daně jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů 

a pronájmů. Daň je přenesena prostřednictvím zvýšení ceny. Na rozdíl 

od přímých daní, daně nepřímé nerespektují důchodovou či majetkovou situaci 

osoby, neboť jsou vyměřeny ve stejné výši bez ohledu na výši příjmů či 

bohatství. Dále se dělí na daň ze spotřeby, daň z přidané hodnoty a také cla
17

. 

 

Daňové zákonodárství zohledňuje rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi i z hlediska 

subjektu daně. U daní přímých je subjekt nazýván poplatníkem, zatímco u daní 

nepřímých je nazýván plátcem
18

. 

 

Třídění daní podle objektu 

Daně můžeme dále třídit podle objektu, ke kterému se vztahují. Hlavními jsou daně: 

 z důchodů (příjmů) 

 ze spotřeby, 

 z majetku. 

Podle objektu najdeme názvy daní i v daňových zákonech. Z historie jsou známy i další 

daně např. daň z hlavy, která byla uložena každému poplatníkovi bez ohledu na jeho 

příjem nebo pro podnikající subjekty tzv. výnosová daň, ta postihuje určitý typ výnosů 

(např. výnosy ze zemědělské usedlosti, ze živnosti apod.)
19

. 

  

                                                 
16

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
17

 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací.  
18

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
19

 Tamtéž. s. 31 
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Třídění podle vztahu k poplatníkovi 

Při tomto členění je zohledňována platební schopnost poplatníka. Rozlišujeme daně: 

 Osobní - tyto daně jsou adresné a vztahují se ke konkrétnímu poplatníkovi. 

Zohledňují jeho platební schopnost Mezi osobní daně patří daně důchodové 

placené fyzickými osobami. 

 in rem (latinsky „in rem“ = „na věc“) - tyto daně se platí bez ohledu na platební 

schopnost poplatníka. Patří zde daně spotřební, daň z přidané hodnoty, ale také 

důchodové, placené společnostmi a majetkové. 

 

Třídění daní podle dopadu (progrese) 

Toto třídění je považováno za důležité z hlediska požadavku spravedlnosti. 

Pro posouzení spravedlnosti zdanění je užitečné vědět, zda vyšší daň platí bohatí nebo 

chudí a jak se mění daňové zatížení s růstem poplatníkova důchodu
20

.  

 

Rozlišujeme daně: 

 proporcionální - s růstem důchodu se míra zdanění nemění. To znamená, 

že poplatník platí jako daň stejné % bez ohledu na výši jeho důchodu. 

 progresivní - s růstem důchodu míra zdanění roste. Čím je poplatníkův důchod 

vyšší, tím se zvětšuje i jeho daň. 

 regresivní - s růstem důchodu míra zdanění klesá
21

. 

 

Třídění daní podle vztahu sazby k základu 

Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu rozlišujeme daně: 

 specifické neboli jednotkové - tyto daně jsou stanoveny podle množství 

jednotek daňového základu nebo množství jednotek užitečné vlastnosti 

v daňovém základu. Mezi tyto daně patří daň spotřební nebo také daň 

pozemková, která je stanovena na základě rozlohy pozemku nebo velikosti 

užívané plochy
22

. 

                                                 
20

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
21

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
22

 Tamtéž. s. 33 
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 ad valorem (latinsky „ad valorem“ = „k hodnotě“) - tyto daně se určují podle 

ceny zdaňovaného základu. Mezi tyto daně řadíme daň z přidané hodnoty 

nebo daň obratovou. 

 stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu - jsou daně paušální 

a z hlavy. Všechny subjekty platí daň jenom proto, že existují
23

. 

 

Třídění daní podle daňového určení 

Podle daňového určení neboli podle rozpočtu do kterého daně plynou, třídíme daně 

do následujících skupin: 

 Daně nadstátní - tyto daně plynou do rozpočtu Evropské unie, např. dovozní 

cla. 

 Daně státní - ve federálních státech to jsou daně federální. 

 Daně vyšších územněsprávních celků - ve federálních státech jsou to 

např. daně jednotlivých států federace USA, u nás se jedná o daně krajů. 

 Daně municipální - jedná se např. o daň z nemovitosti
24

. 

 

Třídění daní podle OECD 

Klasifikace daní podle OECD
25

 rozděluje daně do šesti hlavních skupin a dalších 

podskupin. Tato klasifikace obsahuje všechny daně včetně příspěvků na sociální 

zabezpečení a příspěvků na zdravotní pojištění. 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

2000 příspěvky na sociální zabezpečení 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

5000 Daně ze zboží a služeb 

6000 Ostatní daně
26

 

Podrobné třídění daní podle OECD viz. Příloha č. 1 

                                                 
23

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
24

 Tamtéž. s. 34 
25

 OECD je Organizace pro mezinárodní koordinaci a rozvoj. Sdružuje 30 vyspělých zemí světa, včetně 

15 původních členů Evropské unie a České republiky. Cílem této organizace je polická stimulace 

hospodářského růstu a mezinárodní spolupráce. Podmínky vstupu se blíží podmínkám vstupu do 

Evropské unie. (Zdroj: KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.)  
26

 KUBÁTOVÁ K. Daňová teorie: Úvod do problematiky.  
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Tabulka 1: Struktura daní v zemích OECD 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD Revenue Statistics
27

)   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Konstrukční prvky daně 

Každá daň je vymezována pomocí jednotlivých konstrukčních prvků. Mezi základní 

daňové prvky jsou řazeny: 

 daňový subjekt, 

 předmět daně, 

 osvobození od daně, 

 základ daně a zdaňovací období, 

 odpočty od základu daně, 

 sazba daně, 

 slevy na dani. 

 

Daňový subjekt patří mezi jeden z nejdůležitějších prvků daně. Daňovým subjektem 

může být jak fyzická tak i právnická osoba. Obecně je daňový subjekt vymezován jako 

                                                 
27

 OECD. OECD home. oecd.org [online].  
28

 Procentní podíl hlavních daňových kategorií na celkovém daňovém výnosu. 

29
 Jsou zde zahrnuty některé daně ze zboží a služeb (číslo 5200) a kolkovné. 

Struktura daní v zemích OECD
28

 

  1995 2005 2010 2011 

Daň z příjmů fyzických osob 26 24 24 24 

Daň z příjmů právnických osob 8 10 9 9 

Příspěvky na sociální zabezpečení 25 25 26 26 

   (zaměstnanec) ( 9) ( 9) ( 9) ( 10) 

   (zaměstnavatel) ( 14) ( 14) ( 15) ( 15) 

Daně z pracovních sil a objemu mezd 1 1 1 1 

Daně majetkové 5 6 5 5 

Daně ze spotřeby 32 31 31 31 

Ostatní daně
29

 3 3 3 3 

Celkem 100 100 100 100 
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osoba, která je dle zákona povinna odvádět nebo platit daň. Daňové subjekty dále 

dělíme na poplatníky a plátce
30

. 

 

Poplatník „ je daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani 

podroben“
31

. Zpravidla je povinen sám daň platit a je to tzv. nositel daňového břemena. 

 

Plátce daně „je daňový subjekt, který je pod svou majetkovou odpovědností povinen 

odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným 

poplatníkům“
32

. Plátce daň sice odvádí, ale má možnost ji přenést na jiný subjekt. 

 

Předmět daně vymezuje veličinu, ze které se daň vybírá.  Dělíme jej do čtyř základních 

skupin. 

  

 

 

Obrázek 1: Dělení předmětu daně
33

 

 

Základ daně je předmět daně vyjádřený v měřitelných jednotkách. Může být vyjádřen 

buď ve fyzikálních jednotkách (např. kus, m
2
, t, hl apod.) nebo v hodnotovém vyjádření, 

tedy v korunách. 

 

Zdaňovací období je pravidelné časové období, za které se stanoví základ daně a je 

vybírána daň
34

. 

 

Sazba daně „je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého 

o odpočty) stanoví základní částka daně“
35

. 

                                                 
30

 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace 
31

 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 
32

 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 
33

 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 
34

 Tamtéž. s. 20 

Předmět 

Hlava Majetek Důchod Spotřeba 
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Daňová kvóta 

„Daňová kvóta je makroekonomický ukazatel, představující podíl daní na hrubém 

domácím produktu“
36

. Daňová kvóta se dělí na jednoduchou a složenou. Díky daňové 

kvótě lze porovnávat vybrané státy v čase i prostoru. Pro tato srovnání je používána 

složená daňová kvóta, protože na rozdíl od jednoduché, která zahrnuje pouze příjmy 

veřejných rozpočtů označované jako daň, složená daňová kvóta zahrnuje navíc i příjmy 

z povinného pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění
37

. V následující 

tabulce je znázorněna složená daňová kvóta porovnávaných států. 

 

 

Graf 1: Výše daňové kvóty v porovnávaných státech 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD Revenue Statistics
38

) 

 

 

  

                                                                                                                                               
35

 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. s. 22 
36

 BONĚK, V., P. BĚHOUNEK, V. BENDA a A. HOLMES. Lexikon: daňové pojmy. 
37

 Tamtéž. s. 49 
38

 OECD. OECD home. oecd.org [online].  

2000 2007 2009 2010 2011 

Belgie 44,7 43,6 43,1 43,5 44,1 

Česká republika 34,0 35,9 33,8 33,9 34,9 
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32,0 

34,0 
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38,0 
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1.3 Daňová soustava České republiky 

Zákonodárná moc v České republice se skládá z dvoukomorového parlamentu, a to 

z Poslanecké sněmovny s 200 poslanci a ze Senátu s 81 senátory. Území České 

republiky je rozděleno na 14 vyšších samosprávných celků (krajů). Česká republika 

vstoupila do Evropské unie v roce 2004
39

. 

 

Tabulka 2: Základní ukazatele ČR a hlavní daňové charakteristiky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Široký J., 2013) 

 

Počet obyvatel 10,6 mil. 

Rozloha 78,9 tis. Km
2
 

Hlavní město Praha 

Měna Koruna česká (CZK) 

Rok zavedení DPH 1993 

Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

150 178 mil. EUR 

(20 300 EUR) 

Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,5% 

(6,9%) 

Daňová kvóta 34,4% 

 

Daňová soustava 

„Daňovou soustavu lze obecně definovat jako ucelený, komplexní a vzájemně provázaný 

systém platebních povinností označených jako daň, uložených z titulu státní moci 

státem, na základě zákona, daňovým subjektům, v určitém časovém rámci, za účelem 

zajištění zdrojů příjmové stránky veřejných rozpočtů a následného uspokojování 

veřejných potřeb“
40

. Stát si nárokuje právo na určitou část vyprodukovaných hodnot 

jeho příslušníky. 

 

V roce 2014 dochází ke zrušení zákona o dani dědické a dani darovací. Předmět těchto 

daní je začleněn do zákona o daních z příjmů
41

. 

  

                                                 
39

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii.  
40

 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace.  
41

 Portál POHODA. Daně, účetnictví, mzdy.  portal.pohoda.cz [online]. ©2012  
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Tabulka 3: Daňová soustava České republiky 2014 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Daňová soustava České republiky pro rok 2014 

Přímé daně 

Důchodové: 

   Daň z příjmů fyzických osob 

   Daň z příjmů právnických osob 

Majetkové: 

   Daň silniční 

   Daň z nemovitosti 

   Daň z převodu nemovitosti 

Nepřímé daně 

Univerzální: 

   Daň z přidané hodnoty 

Selektivní: 

   Spotřební daň 

   Daň na ochranu životního prostředí 

 

1.4 Daňová soustava Belgie 

Belgie je federální stát, který se skládá ze tří národních celků, jimiž jsou Vlámsko, 

Valonsko a Brusel. Federální parlament je dvoukomorový a je složen ze Sněmovny 

reprezentantů mající 150 členů a ze Senátu, který má 71 členů. Belgie patří mezi 

zakládající státy Evropské unie
42

. 

 

Tabulka 4: Základní ukazatele Belgie a hlavní daňové charakteristiky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Široký J., 2013) 

Počet obyvatel 10,8 mil. 

Rozloha 30,5 tis. Km
2
 

Hlavní město Bruxelles (Brusel) 

Měna Euro (EUR) 

Rok zavedení DPH 1971 

Hrubý domácí produkt 

(v PPS na obyvatele) 

382 451 mil. EUR 

(30 600 EUR) 

Inflace 

(nezaměstnanost) 

2,6 % 

(8,6%) 

Daňová kvóta 44,1% 

                                                 
42

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 
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Belgický daňový systém je značně komplikovaný díky existenci čtyř úrovní státní 

správy (národní, regionální, provinční a komunální). Daně je možno rozdělit do tří 

skupin
43

: 

 federální daně (DPH, daně z příjmu, spotřební daň, registrační či daň dědická, 

atd.); 

 místní daně (daně na ochranu životního prostředí, daň za užívání energie, atd.); 

 modifikované daně (dohody o zamezení dvojího zdanění)
44

. 

 

Tabulka 5: Daňová soustava Belgie 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Široký, J. 2012) 

Daňová soustava Belgie 

Přímé daně 

Důchodové:  

   Daň ze zisku korporací - Osoby podléhající dani jsou pouze osoby s právní subjektivitou. 

   Osobní důchodová daň - Osoby podléhající dani jsou fyzické osoby. 

   Sociální pojištění               

Majetkové: 

    

   Daň z příjmů z nemovitostí - V Belgii neexistuje daň z nemovitosti. Uplatňuje se pouze srážková daň z 

příjmu získaného z nakládání s nemovitým majetkem. 

   Daň dědická a daň darovací   

Nepřímé daně 

   

   Daň z přidané hodnoty - Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v Belgii je podobná legislativě 

jiných členských států Evropské Unie s určitými povolenými výjimkami. 

   Spotřební daň   

 

  

                                                 
43

 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii.  
44

 Business info. Zahraniční obchod. Businessinfo.cz  [online]. ©1997- 2013  
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VE 

SROVNÁVANÝCH STÁTECH 

Mezi Českou republikou a Belgií byla podepsána Smlouva o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku. Tato 

smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou 

smluvních státech (rezidenti). Dále se smlouva vztahuje na daně z příjmu a majetku 

ukládané jménem každého ze smluvních států. Současné daně, na které se smlouva 

vztahuje, jsou zejména
45

: 

a) v případě České republiky: 

 daň z příjmů fyzických osob; 

 daň z příjmů právnických osob; 

 daň z nemovitostí; 

b) v případě Belgie: 

 daň z příjmů fyzických osob; 

 daň z příjmů společností; 

 daň z příjmů právnických osob; 

 daň z příjmů nerezidentů; 

 zvláštní dávka z příjmů z movitého majetku; 

 dodatečný krizový příspěvek; 

včetně záloh, přirážek k těmto daním a zálohám a přídavkům k dani z příjmů fyzických 

osob
46

. 

 

2.1 Česká republika 

V roce 2011 byla daňová kvóta v České republice na úrovni 34,9 %. Tato hodnota se 

nachází pod průměrem EU-27 (38,8 %). Srovnáme-li tuto hodnotu se sousedními 

zeměmi, podíl je nižší než v Rakousku a Německu, ale vyšší než na Slovensku 

nebo v Polsku
47

. 

                                                 
45

 Sbírka mezinárodních smluv 95/2000 Sb.m.s. 
46

 Sbírka mezinárodních smluv 95/2000 Sb.m.s. 
47

 Vlastní překlad z Eurostatu, 2013.   
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Graf 2: Výše daňové kvóty v porovnávaných státech 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD Revenue Statistics
48

) 

 

Hlavní daňový příjem tvoří příspěvky na sociální zabezpečení, které dosahují 44,7 % 

z celkového objemu daní a jejich výše přesahuje průměr EU-27 (33,5 %) o 11 %. Podíl 

příspěvků na sociální zabezpečení na celkových daňových příjmech České republiky 

v roce 2011 byl nejvyšším v EU; následován Slovinskem a Slovenskem. Podíl přímých 

daní (21,1 % z celkového zdanění) je na druhou stranu 12 % pod průměrem EU 

(33,2 %), avšak tyto daně hrají méně důležitou roli oproti daním nepřímým (34,2 %). 

Ačkoli příspěvky na sociální zabezpečení jsou tak výrazně vysoké, ostatní daňové 

příjmy mají tendenci setrvávat pod průměrem EU. V roce 2011 se příjmy z daní 

z příjmů právnických osob vyrovnaly příjmům z daní z příjmů fyzických osob (9,7 % 

vs. 10,7 % celkového zdanění) a překonaly průměr EU-27 o 3,3 %. Pouze tři z ostatních 

zemí EU (Kypr, Lucembursko a Malta) vyberou na daních z příjmů právnických osob 

víc prostředků než Česká republika
49

. 

                                                 
48

 OECD. OECD home. oecd.org [online].  
49

 TAXATION AND CUSTOMS UNION. Taxation trends in European Union. ec.europa.eu [online]. 

(vlastní překlad) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rakousko 42,8 42,4 42,2 42,3 43,2 

Německo 36,5 37,4 36,2 36,9 37,6 

Česká republika 35,0 33,8 33,9 34,9 35,5 

Polsko 34,2 31,7 31,7 32,3   

Slovenská republika 29,5 29,1 28,3 28,7 28,5 
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Graf 3: Daně z příjmů FO a PO jako procento celkového zdanění 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD Revenue Statistics
50

) 

 

Navzdory nadměrnému snížení této daně z 55 % v roce 1991 na 19 % v roce 2010, 

příjmy z daní z příjmů právnických osob výrazně neklesly až do roku 2008; následné 

snížení této sazby se časově shoduje s nepříznivými ekonomickými podmínkami
51

.  

Jelikož je struktura daňového systému značně centralizovaná, centrální vláda dostává 

68,7 % z celkových daňových příjmů, čímž překračuje průměr EU-27 o 20 %.  

Celkový podíl daňových příjmů vzhledem k HDP vrcholil v roce 2004 hodnotou 35,9 %. 

V letech 2005-2011 zůstává pod touto hranicí; v roce 2011 se nachází díky hodnotě 34,9 % 

pod hranicí průměru EU-27 o 3,9 %52. 

2.1.1 Subjekt daně 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) fyzické osoby. Poplatníky dělíme 

na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Poplatníci, kteří mají na území České 

republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují, považujeme za daňové rezidenty
53

. 
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„Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak 

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

ze zdrojů v zahraničí“
54

. 

Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky 

bydliště, a ani se zde obvykle nezdržují. Výjimkou jsou osoby, které se v České 

republice zdržují pouze za účelem studia nebo léčení a jejich daňová povinnost 

se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a to 

i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů
55

. 

 

2.1.2 Předmět daně 

Do předmětu daně z příjmů fyzických osob patří následující příjmy: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

d) příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) 

e) ostatní příjmy (§ 10 ZDP)
56

. 

Příjmy mohou mít podobu peněžní, nepeněžní nebo mohou být dosaženy směnou. 

Peněžní příjem je vyjádřen hodnotou získaných finančních prostředků, v případě 

nepeněžního příjmu je potřeba určit jeho hodnotu oceněním
57

.  

 

Do předmětu daně se nezahrnují příjmy: 

 získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího 

podmínky pro převod majetku státu na jiné osoby a příjmy získané vydáním 

majetku (restituce), 

 úvěry nebo zápůjčky 

 příjmy z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů a další příjmy 

obsažené v § 3, odst. 4 ZDP
58

. 
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Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, příjmy sociálního charakteru, 

stipendia, příjmy z prodeje cenných papírů a další příjmy obsažené v § 4 a § 4a ZDP. 

2.1.3 Základ daně  

Základem daně z příjmů FO je částka, o kterou příjmy, plynoucí poplatníkovi 

ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení
59

. 

Pokud poplatníkovi plynou ve zdaňovacím období dva nebo více druhů příjmů 

uvedených v § 6 - 10 je základem daně součet dílčích základů daně. Pro zjištění dílčích 

základů daně je použit následující postup
60

. 

 

Postup při stanovení ZD 

Dílčím základem daně § 6 - jsou příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 ZDP 

zvýšené o částku odpovídající povinnému pojistnému (pojistné na sociální zabezpečení, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění). 

Toto pojistné je povinen platit zaměstnavatel
61

. 

DZD§6 = Superhrubá mzda  

 

Tabulka 6: Sociální a zdravotní pojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) 

 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem 

Zaměstnavatel 25 % 9 % 34 % 

Zaměstnanec 6,5 % 4,5 % 11 % 

 

Dílčím základem daně § 7 - jsou příjmy ze samostatné činnosti uvedené v § 7 ZDP. 

Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.  

„ Neuplatní-li poplatník výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů může 

uplatnit výdaje ve výši“
62

: 

 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného, 

 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, 
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 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství a další příjmy obsažené v § 7 odst. 7 písm. c) ZDP, 

 nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 800 000 Kč 

 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

 nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 600 000 Kč
63

 

DZD§7 = Příjmy – Výdaje 

 

Dílčím základem daně § 8- jsou příjmy z úroků a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů 

a zápůjček uvedené v § 8 odst. 1 písm. g) a h) ZDP nesnížené o výdaje
64

. 

DZD§8 = Příjmy 

 

Dílčím základem daně § 9- jsou příjmy z nájmu uvedené v § 9 ZDP snížené o výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. „Neuplatní-li poplatník výdaje 

prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů může je uplatnit ve výši 

30 % z příjmů z nájmu“
65

. Nejvýše, lze uplatnit výdaje ve výši 600 000 Kč. 

DZD§9 = Příjmy - Výdaje (nebo Příjmy * 0,3) 

 

Dílčím základem daně § 10- jsou ostatní příjmy uvedené v § 10 ZDP snížené o výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým 

druhem příjmů vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží
66

. 

DZD§10 = Příjmy – Výdaje  

Výdaje > Příjmy = 0 

 

ZD = DZD§6 + A 

A= DZD§7 +  DZD§8 + DZD§9 + DZD§10 

A > 0   ZD = DZD§6 +A 

A ≤ 0  ZD = DZD§6 
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Základ daně se určí jako součet dílčího základu daně § 6 a proměnné A, která zahrnuje 

součet dílčích základů daně § 7-10. V případě, že proměnná A bude záporné hodnoty, 

základem daně se stává dílčí základ daně § 6
67

.  

 

2.1.4 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně lze odečíst následující nezdanitelné části ZD podle § 15 ZDP: 

 hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním 

složkám státu, a to na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na podporu 

ochrany mládeže a ochrany zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické 

a další hodnoty uvedeny v § 15 odst. 1 ZDP; 

 hodnota bezúplatného plnění musí za zdaňovací období přesáhnout 

alespoň 2 %, maximálně však 15 %, ze ZD nebo musí činit alespoň 

1 000 Kč; 

 úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru poskytnutého 

bankou, stavební spořitelnou a další částky uvedeny v § 15 odst. 3 ZDP 

 penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové 

penzijní spoření 

 lze odečíst částku nejvýše v úhrnu 12 000 Kč 

 pojistné na soukromé životní pojištění 

 lze odečíst částku nejvýše v úhrnu 12 000 Kč 

 zaplacené členské příspěvky v odborové organizaci 

 lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti 

(§ 6), výjimkou jsou příjmy zdaněné srážkou podle zvláštní sazby daně 

 maximálně do výše 3 000 Kč za zdaňovací období
68

 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

 nejvýše lze odečíst 10 000 Kč, osoba se zdravotním postižením až 

13 000 Kč, osoba s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč
69

. 
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2.1.5 Sazba daně 

Do roku 2007 bylo v České republice aplikováno progresivní zdanění příjmů fyzických 

osob, které bylo rozděleno do čtyř skupin, kde nejvyšší sazba daně byla 32 %. Stálá 

sazba daně ve výši 15 % byla zavedena v roce 2008
70

. 

Pro období 2013 - 2015 platí tzv. solidární zvýšení daně, které činí 7 % a platí se 

u příjmů přesahujících 1 242 432 korun ročně, tj. 103 536 korun měsíčně. Reforma 

přijatá v roce 2011 předpokládá, že v roce 2015 se sazba daně z příjmů fyzických osob 

zvýší na 19 %, i když konečné daňové zatížení by mělo být nižší stejně jako by se měl 

snížit daňový základ
71

. 

Daň z příjmů fyzických osob se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část 

základu daně (§ 15 ZDP) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP) 

zaokrouhleného na celá sta Kč dolů
72

. 

 

Solidární zvýšení daně 

Při výpočtu se daň zvýší o solidární zvýšení daně, které činí 7 % z kladného rozdílu 

mezi: 

 Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (tj. bez 

navýšení o povinné pojistné) a dílčího základu daně podle § 7 a 

 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné 

na sociální zabezpečení
73

. 

 

Tabulka 7: Vývoj daňové sazby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Brychta, I. a L. Rytířová. 2013) 

Rok Sazba daně Sazba solidárního zvýšení 

2008 až 2012 15 % Solidární zvýšení nezavedeno 

2013 až 2015 15 % 7 % 
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2.1.6 Zdaňovací období 

Pro fyzickou osobu je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, tj. období od 1. 1. do 

31. 12. Fyzická osoba, která podniká, může účtovat v hospodářském roce, ale je 

povinna podat daňové přiznání z příjmů FO vždy za kalendářní rok
74

. 

 

2.1.7 Odčitatelné položky 

Odčitatelné položky od základu daně jsou specifikovány zákonem v § 34 ZDP tedy 

ve společných ustanoveních. Vedle většiny právnických osob se odčitatelné položky 

týkají také některých fyzických osob především fyzických osob, které mají příjmy podle 

§ 7 a § 9 ZDP
75

. 

Od základu daně lze odečíst: 

 daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, 

nebo jeho část, nejdéle však v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje; 

 odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 

odborného vzdělávání
76

. 

 

2.1.8 Slevy na dani 

Sleva na dani je daňový nástroj, s jehož pomocí lze snížit výši daně. Zatímco 

nezdanitelné části snižují samotný základ daně, slevy snižují až samotnou vlastní daň. 

„Uplatněné slevy na dani významně snižují daňovou povinnost poplatníka a patří mezi 

stěžejní solidaristické prvky daňové soustavy“
77

. 

 

Slevy na dani podle § 35 

V převážné míře slouží sleva na dani podle § 35 ZDP jako nástroj k podpoře 

podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní podmínky pro určitým způsobem handicapované 

zaměstnance
78

. 
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Poplatník fyzická osoba si může snížit daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní 

rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců 

spadajících do kalendářního roku nebo jak je dále uvedeno v § 35 ZDP o částku 

18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč 

za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

Pro výpočet těchto slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

se zdravotním postižením
79

. 

 

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle § 35ba 

Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 

35a nebo 35b ZDP za zdaňovací období snižuje o: 

 základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka; 

 slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem 

ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací 

období 68 000 Kč, je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P částka 

24 840 Kč se zvyšuje na dvojnásobek. 

 Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují: dávky státní 

sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

příspěvek na péči a další příjmy uvedené v § 35ba ZDP
80

. 

 základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění 

podle zákona o důchodovém pojištění; 

 rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění 

podle zákona o důchodovém pojištění
81

; 

 slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč; 

 slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do 

26 let
82

. 
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Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle § 35c 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně 

hospodařící domácnosti, a to ve výši 13 404 Kč ročně. Poplatník má nárok na daňové 

zvýhodnění pouze v případě, že neuplatňuje slevu podle § 35a a § 35b ZDP. Poplatník 

o daňové zvýhodnění sníží vypočtenou daň podle § 16. Daňové zvýhodnění může být 

uplatněno formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového 

bonusu. Daňový bonus může být uplatněn v případě, že jeho výše je minimálně 100 Kč 

a maximálně 60 300 Kč ročně
83

. 

Za vyživované dítě poplatníka je považováno dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, vnuk 

a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli 

daňové zvýhodnění uplatnit
84

. 

 

§ 35ca (ZDP) 

Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 (ZDP) nebo u dílčího základu 

daně podle § 9 (ZDP) paušální výdaje a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje 

tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, poplatník 

nemůže:  

a) uplatnit slevu na vyživovanou manželku (manžela) a 

b) uplatnit daňové zvýhodnění ať v podobě slevy či bonusu na vyživované děti
85

. 
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2.1.9 Algoritmus pro výpočet daňové povinnosti 

Daň z příjmů fyzických osob v České republice se vypočte podle následující tabulky. 

Základ daně se určí jako součet dílčích základů daně u jednotlivých příjmů. U § 6 jsou 

dílčím základem daně příjmy zvýšené o částku odpovídající povinnému pojistnému. 

U § 7, § 9 a § 10 se dílčí základ daně vypočte jako rozdíl příjmů a výdajů, u § 8 jsou 

dílčím základem daně příjmy nesnížené o výdaje. Do základu daně jsou zahrnuty pouze 

příjmy, které jsou předmětem daně. Od základu daně jsou odečteny nezdanitelné části 

základu daně a položky odčitatelné od základu daně. Na takto upravený základ daně je 

aplikována sazba daně z příjmů fyzických osob. 

Vypočtená daň je snížena o slevy na dani a vzniká výsledná daňová povinnost 

poplatníka
86

. 

 

Tabulka 8: Výpočet daňové povinnosti v České republice 

(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) 

+ Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) 

+ Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

+ Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) 

+ Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) 

= Základ daně 

- Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) 

- Položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP) 

Aplikace sazby daně (§ 16 ZDP) 

- Slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35ba, § 35c ZDP) 

= Výsledná daňová povinnost 

 

 

 

  

                                                 
86

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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2.2 Belgie 

Belgie má třetí nejvyšší daně ze zemí v EU hned po Dánsku a Švédsku. V současné 

době se celková daňová kvóta pohybuje okolo 45 % k HDP. 

 

 

Graf 4: Výše daňové kvóty ve vybraných státech 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD Revenue Statistics
87

) 

 

V roce 2004 již byla v Belgii v celém rozsahu realizována reforma daňového systému, 

která na základě zákona ze dne 24. 12. 2002 vstoupila v platnost k 1. lednu 2003. 

Reforma zdanění fyzických osob je postavena na čtyřech oblastech:  

1) snížení daňového zatížení příjmů z pracovní činnosti;  

2) zavedení daňového systému, který zrovnoprávní manželské páry a páry žijící 

ve volném svazku; 

3) zvýšení daňových odpočtů z titulu vyživovaných dětí; 

4) daňová zvýhodnění z titulu zavedení ekologických opatření.  

Belgie je zemí s nejvyšším daňovým zatížením práce v EU, přičemž kumulovaná 

maximální výše daně z příjmu fyzických osob dosahovala 74,5 % mzdových nákladů. 

Reforma snižuje max. sazbu zdanění příjmu fyzických osob na 50 %, čímž se sníží 

podíl daňového zatížení na mzdových nákladech na 70 %, ale i tak je nejvyšší v EU
88

. 

                                                 
87

 OECD. OECD home. oecd.org [online].  
88

 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Ekonomika. mzv.cz [online].  
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2.2.1 Subjekt daně 

Daňové subjekty podle právní úpravy Belgie dělíme stejně jako v jiných právních 

úpravách na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. 

 

Daňovým rezidentem je osoba, jejíž hlavní bydliště nebo střed ekonomických zájmů se 

nachází na území Belgie a podléhá-li zdanění svými celosvětovými příjmy, 

má neomezenou daňovou povinnost. Právní úprava stanovuje v této souvislosti dvě 

právní domněnky:  

1) vyvratitelná právní domněnka
89

 - osoba, která je registrovaná ve státním 

občanském  registru je daňovým rezidentem v Belgii
90

; 

 

2) nevyvratitelná právní domněnka
91

 - v případě, že se společná domácnost 

manželů nachází na území Belgie, jsou manželé pokládáni pro daňové účely 

za osoby, jejíchž hlavní bydliště, nebo střed ekonomického zájmu se nachází 

na území Belgie. Jsou tedy pokládáni za daňové rezidenty
92

. 

 

V belgické právní úpravě je užíván také institut společného zdanění manželů, 

což znamená, že manželské páry mohou podávat společné daňové přiznání. Nicméně 

zdanitelný příjem každého z manželů je určen odděleně. 

Příjem ze zaměstnání dosažen vdanými (ženatými) poplatníky se zdaňuje u každého 

samostatně, jiné příjmy mohou být zdaňovány společně a mohou být zahrnuty 

do zdanitelného příjmu manžela (manželky) s vyšším příjmem. 

 

Daňovým nerezidentem je osoba, která má omezenou daňovou povinnost vztahující se 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Belgie
93

. 

 

                                                 
89

 Vyvratitelná právní domněnka = připouští důkaz opaku 
90

 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace. 
91

 Nevyvratitelná právní domněnka = nepřipouští důkaz opaku 
92

 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace. 
93

 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace. 
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2.2.2 Předmět daně 

Daňoví rezidenti Belgie podléhají dani ze svých celosvětových příjmů. Zdanitelný 

příjem je souhrnem čtyř kategorií příjmů: 

a) příjmy z nemovitého majetku; 

b) příjmy z movitého majetku, včetně dividend, úroků a licenčních poplatků; 

c) příjmy pracovní (příjmy z výdělečné činnosti, včetně příjmů z podnikání, 

profesionální příjmy, příjmy ze zaměstnání a důchodové příjmy); 

d) ostatní příjmy
94

. 

S příjmy ze závislé činnosti je úzce spojena problematika odvodů příspěvků na sociální 

pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Nejdůležitější příspěvky na sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnanci jsou následující
95

: 

 

Tabulka 9: Příspěvek na sociální zabezpečení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle European Tax Handbook  2013) 

Příspěvek na: Sazba (%) 

Důchodové pojištění 7, 50 

Nemocenské pojištění 1, 15 

Zdravotní pojištění 3, 55 

Státní politika zaměstnanosti 0, 87 

Celková výše odvodů zaměstnance 13, 07 

 

Příspěvky jsou vypočteny z hrubé mzdy zaměstnance. Dělníkům je tento základ 

násoben 1, 08.  

Od daně z příjmů fyzických osob a srážkové daně jsou v belgické právní úpravě 

osvobozeny úroky ze spořících vkladů až do výše 1 880 EUR
96

. 

2.2.3 Základ daně 

Pro zjištění základu daně je zapotřebí upravit příjem o výdaje vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Pro uplatnění výdajů má každá kategorie svá vlastní pravidla. 

Pro standardního poplatníka jsou z hlediska všech čtyř kategorií příjmů nejvýznamnější 

příjmy pracovní. Pravidla pro výpočet jednotlivých kategorií jsou uvedeny níže
97

. 
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 SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2013. (vlastní překlad) 
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 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace. 
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 SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2013. (vlastní překlad) 
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 ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU 

z pohledu daňové harmonizace. 
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Příjmy z nemovitého majetku 

V Belgii neexistuje daň z nemovitosti jako samostatná daň. Je uplatňována jako 

srážková daň z příjmu získaného z nakládání s nemovitým majetkem
98

. Daň 

z nemovitosti je stanovena zvlášť pro jednotlivce a u manželských párů se společně 

vlastněný majetek rozdělí na 2 stejné části mezi partnery. Základ daně je odvozen buď 

z katastrálního příjmu, nebo z nájmu. Katastrální příjem je pouze teoretický příjem 

z nemovitého majetku upravený o cenové indexy. Cenový index pro rok 2012 je 1,6349. 

Základ daně se určí podle účelu použití nemovitého majetku. Následující tabulka uvádí 

druhy použití nemovitého majetku
99

. 

 

Tabulka 10: Druhy použití nemovitého majetku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Tax Survey  2013) 

                                                 
98

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 
99

 FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE- BELGIUM. Tax survey 2013. docufin.fgov.be [online].  

 Použití nemovitého majetku Základ daně 

1. Nemovitý majetek je bydlištěm poplatníka 

Od 1. ledna 2005 se katastrální příjmy nemovitého 

majetku, který je bydlištěm poplatníka nezapočítávají 

do základu daně. Výjimkou jsou úroky z půjčky na 

pořízení nemovitosti sjednané před 1. lednem 2005, 

tyto úrok lze odečíst. 

2. 
Není bydlištěm poplatníka, ale není 

pronajímán 
Indexované katastrální příjmy vzrostou o 40 % 

3. Majetek je využíván pro podnikání 
Nejedná se o příjem z nemovitého majetku, ale o 

příjem pracovní 

4. 
Majetek pronajat fyzické osobě, která ho 

nepoužívá k podnikání 
Indexované katastrální příjmy vzrostou o 40 % 

5. 
Majetek je pronajat fyzické nebo právnické 

osobě, která ho používá k podnikání 

Nájem bez 40 % výdajů při dodržení těchto podmínek: 

 výdaje nesmí překročit dvě třetiny 4, 10- 

násobku částky dané dle katastrálního příjmu 

 příjem nesmí být menší než indexovaný 

katastrální příjem zvýšený o 40 % 

6. 

Majetek je pronajat za účelem dalšího 

pronájmu výhradně fyzickým osobám pro 

bydlení 

Indexované katastrální příjmy vzrostou o 40 % 
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Stejná pravidla lze uplatnit i na pozemky se třemi výjimkami: 

1) případy 1. a 6. nemohou nastat; 

2) v případě 5. je dílčím základem daně z příjmů u pozemku nájem, od kterého se 

odečte paušální částka 10 % výdajů; 

3) v případě, že jde o nájem pozemku pro zemědělskou činnost je dílčí základ daně 

z příjmů u pozemku určen dle katastrálních příjmů
100

. 

 

Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti zahrnují veškerou odměnu za práci, plynoucí zaměstnanci 

od jeho zaměstnavatele. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje formou paušálu. Pokud 

poplatník uplatňuje výdaje v prokázané výši, musí být tyto výdaje spolehlivě doloženy. 

Pro uplatnění výdajů formou paušálu je stanoven přesný rozsah ročních procentních 

podílů, které lze uplatnit
101

. 

 

Tabulka 11: Paušální výdaje 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle European Tax Handbook  2013) 

Příjem (EUR) Odpočet (% z příjmů) 

do 5 650 28, 7 

5 650 – 11 220 10 

11 220 – 18 670 5 

nad 18 670 3 

 

Maximální odpočet je 3 900 EURO a uplatnění paušálního odpočtu výdajů nelze 

kombinovat s odečtením výdajů v prokázané výši
102

. 

 

Příjmy z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti 

Poplatník může uplatnit výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

stejným způsobem jako v případě příjmů ze závislé činnosti, a to buď formou paušálu, 

nebo v prokázané výši. U příjmů z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti se 

setkáváme s několika omezeními u uplatnění výdajů, a to především v oblasti výdajů  

na motorové vozidlo, jakož i výdajů na reprezentaci
103

. 
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 FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE- BELGIUM. Tax survey 2013. docufin.fgov.be [online].  
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 SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2013. (vlastní překlad) 
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 SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2013. (vlastní překlad) 
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Příjmy z důchodů 

Specifikem pro příjmy z důchodů je možnost získání slevy na dani. Sleva je poskytnuta 

pouze v případě, že výše příjmů poplatníka přesahuje 22 430 EUR ročně. Sleva na dani 

se vypočte následovně: 

 v případě, kdy poplatník pobírá výlučně příjmy z důchodu nebo případná 

zvýhodnění za dřívější odchod do důchodu, je výše slevy stanovena 

na 2 024,12 EUR 

 pokud je příjem tohoto poplatníka i po uplatnění slevy nižší než 

14 877,56 EUR, může dosáhnout na tzv. dodatečnou daň, a to ve výši své 

daňové povinnosti 

 pokud příjmy z důchodu nebo případná zvýhodnění za dřívější odchod 

do důchodu tvoří pouze část příjmu poplatníka, potom se sleva na dani ve výši 

2 024,12 EUR úměrně sníží v poměru k výši dalších příjmů, které poplatníkovi 

plynou kromě příjmů z důchodu
104

. 

2.2.4 Sazba daně 

Belgická právní úprava zdanění příjmů fyzických osob je založena na progresivním 

systému. Základní sazby daně pro rok 2013 jsou následující
105

: 

 

Tabulka 12: Sazba daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle European Tax Handbook  2013) 

 

Zdanitelný příjem (EUR) Daňová sazba (%) 

do 8 590 25 

8 590 – 12 220 30 

12 220 – 20 370 40 

20 370 – 37 330 45 

nad 37 330 50 
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z pohledu daňové harmonizace. 
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 SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2013. (vlastní překlad) 
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z pohledu daňové harmonizace. 
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Osobní důchodová daň vypočtená podle výše uvedených daňových sazeb se dále 

zvyšuje o municipální přirážku. Průměrná sazba této přirážky se pohybuje mezi             

7 – 7,5 % 
106

. 

Některé příjmové položky mají podle zákona zvláštní sazbu daně. Jsou jimi zejména: 

 Sazba 33 % pro příjmy v podobě příležitostných či spekulativních zisků, 

nespadající do kategorie pracovní příjmy. 

 Sazba 25 % pro dividendy, včetně příjmů z akcií, úroků a licenčních poplatků. 

 Sazba 16,5 % pro speciální odměny poskytované vědeckým pracovníkům 

a příjmy z některých pojistných smluv. 

 Sazba 15 % pro příjmy z movitého majetku včetně úroků a licenčních poplatků, 

a pro příjmy z poskytnutí práva honebního, práva lovu ryb a střelby
107

. 

 Sazba 10 % pro příjmy z důchodového pojištění a příjmy z podílu 

na likvidačním zůstatku
108

. 

2.2.5 Zdaňovací období 

Pro fyzické osoby je zdanitelným období kalendářní rok. Daňové přiznání je nutno 

podat do 30. června roku po skončení zdaňovacího období. Daň je splatná do dvou 

měsíců ode dne zaslání daňového platebního výměru
109

. 

2.2.6 Odčitatelné položky 

Mezi odčitatelné položky, které si poplatník může odečíst od daňového základu patří: 

 dar určený schváleným organizacím; 

 80 % výdajů na péči o dítě do 3 let; 

 80 % výživného placeného ze zákona; 

 50 % mezd vyplacených personálu v domácnosti (za určitých podmínek); 

 50 % výdajů na hlídání dětí a ošetřovatelství dětí do 12 let a dětí se zdravotním 

postižením do 18 let; 

 úrok z hypoték uzavřených po 1. 1. 2005 může být odečten až do výše 

3 100 EUR za prvních 10 let a 2 260 EUR v následujících letech
110

. 
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Další možnost snížení základu daně u fyzických osob je uplatnění manželské kvóty 

nebo rodinného koeficientu. Pokud poplatník podniká a v jeho podnikání mu pomáhá 

manželka (manžel) může alokovat část svých příjmů na manželku (manžela). Toto 

přerozdělení je možné pouze tehdy, pokud profesní příjem manželky (manžela) 

nepřesahuje 12 740 EUR (po odečtení nákladů a ztrát). 

Rodinný koeficient může být uplatněn, jestliže vydělaný příjem jednoho z manželů 

nepřesáhne 30 % celkového příjmu obou manželů. Částka, která může být alokována, 

je 30 % z celkového čistého příjmu mínus vlastní příjem manželky (manžela), která 

koeficient uplatňuje. Maximálně však do výše 9 810 EUR. Mezi manžely je možné 

přenášet ztrátu z činnosti. Pokud je jeden příjem manžela (manželky) záporný, je možné 

ztrátu odečíst od příjmu druhého z páru. Výše přenesené ztráty nesmí přesáhnout příjem 

manžela (manželky) vůči jehož příjmu se ztráta uplatňuje
111

. 

 

2.2.7 Nezdanitelné části základu daně 

Belgická právní úprava obsahuje poměrně velké množství daňových zvýhodnění. 

V Belgii mají nezdanitelné části základu daně stejnou funkci jako některé slevy na dani 

v České republice, jedná se o zvýhodnění na základě životní situace poplatníka. 

 

Příspěvek na poplatníka je základní nezdanitelná část základu daně ve výši 

7.270 EUR a je poskytnuta poplatníkovi, jehož příjem nepřevyšuje částku 25.990 EUR 

za zdaňovací období. V případě, že příjem poplatníka bude vyšší než 25.990 EUR, 

ale zároveň nepřesáhne částku 26.260 EUR, nezdanitelná část základu daně vzroste 

o rozdíl mezi skutečným příjmem a částkou 25.990 EUR. Na ostatní případy se vztahuje 

nezdanitelná částka ve výši 6.990 EUR. U poplatníků se zdravotním postižením je 

daňový odpočet navýšen o částku 1.490 EUR
112

. 
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Příspěvek na rodinného příslušníka je možno uplatnit v případě, že rodinný příslušník 

je k 1. lednu zdaňovacího období členem poplatníkovi rodiny a jeho příjmy nepřesahují 

3 070 EUR, v  případě samoživitele částku 4 440 EUR a částku 5 630 EUR pokud jde 

o samoživitele pečujícího o invalidní dítě. V těchto případech umožňuje právní úprava 

poplatníkům uplatnit nezdanitelnou část základu daně na rodinného příslušníka
113

. 

Rodinnými příslušníky se pro tyto účely rozumí příbuzní v linii přímé, příbuzní v linii 

pobočné, děti v pěstounské péči apod. Příspěvek na rodinného příslušníka je uplatňován 

společně s příspěvkem na poplatníka. Mezi tyto příslušníky jsou řazeny především děti. 

Podle počtu těchto osob (dětí) je příspěvek odstupňován
114

. 

 

Tabulka 13: Příspěvek na rodinného příslušníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle European Tax Handbook  2013) 

 

Počet dětí Odpočet (EUR) 

1 1.490 

2 3.820 

3 8.570 

4 13.860 

každé další dítě 5.290 

 

Pro samoživitele, který má jedno nebo více vyživovaných dětí, je příspěvek zvýšen 

o dalších 1 490 EUR. U dětí se zdravotním postižením se částka zvyšuje 

na dvojnásobek. Pokud poplatník nemá žádné náklady na péči o děti, tak se mu 

odpočitatelná částka za vyživovanou osobu zvyšuje o 550 EUR za dítě do 3 let, k 1. 

lednu za zdaňovací období. V případě jiné vyživované osoby než je dítě má poplatník 

právo na příspěvek ve výši 1 490 EUR za jednu osobu. U osoby se zdravotním 

postižením se částka zvyšuje na dvojnásobek. V případě rodičů a příbuzných v druhém 

stupni, jejichž věk přesáhl 65 let je možno uplatnit příspěvek 2.970 EUR
115

. 
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Dlouhodobé penzijní pojištění a životní pojištění  

Za určitých podmínek je každý poplatník mezi 18 a 65 lety věku oprávněn k daňovému 

zápočtu až do výše 940 EUR za rok na speciální penzijní spoření u veřejných úvěrových 

institucí a soukromých úvěrových bank a na platby životního pojištění až do výše 

2 260 EUR za rok zaplacených rezidentním pojišťovnám. Od roku 2012 je úleva 

počítána fixní částkou 30 %
116

.  

2.2.8 Algoritmus pro výpočet daňové povinnosti 

Daň z příjmů fyzických osob v Belgii se vypočte podle následující tabulky č. 14. Základ 

daně se určí jako součet dílčích základů daně jednotlivých příjmů. Mezi tyto příjmy se 

řadí příjmy z nemovitého majetku, u kterých lze dílčí základ daně snížit o nezdanitelný 

základ daně na bydlení, příjmy z movitého majetku, včetně dividend, úroků a licenčních 

poplatků, příjmy pracovní, u kterých lze dílčí základ daně snížit o předchozí ztráty 

a ostatní příjmy. Do základu daně jsou zahrnuty pouze příjmy, které jsou předmětem 

daně. Od základu daně jsou odečteny nezdanitelné části základu daně a položky 

odčitatelné od základu daně. Na takto upravený základ daně je aplikována sazba daně 

z příjmů fyzických osob. Vypočtená daň se rovná výsledné daňové povinnosti 

poplatníka a dále se nesnižuje
117

. 

 

Tabulka 14: Výpočet daňové povinnosti v Belgii 

(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím European Tax Handbook 2013) 

Příjem z nemovitého majetku 

- Nezdanitelný základ daně za bydlení 

+ Pracovní příjem 

- Ztráta, Příspěvky na sociální zabezpečení 

+ Ostatní příjmy 

= Základ daně 

- Nezdanitelný základ daně 

- Položky odčitatelné od základu daně 

Aplikace sazby daně 

= Výsledná daňová povinnost 
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3 KOMPARACE 

V této části jsou zhodnoceny a porovnány společné prvky ve zdaňování příjmů 

fyzických osob v České republice a v Belgii a následně budou zjištěny nejpodstatnější 

rozdíly. 

3.1 Dílčí základ daně 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy vstupující do základu daně 

v porovnávaných zemích.  

 

Tabulka 15: Příjmy vstupující do základu daně v České republice a v Belgii 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Česká republika Belgie 

Příjmy ze závislé činnosti Pracovní příjmy (příjmy z výdělečné činnosti, 

včetně příjmů z podnikání, profesionální příjmy, 

příjmy ze zaměstnání a důchodové příjmy) 
Příjmy ze samostatné činnosti 

- Výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo 

výdaje ve formě paušálu 

- Výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo 

výdaje ve formě paušálu 

- Příspěvky na sociální zabezpečení 

Příjmy z kapitálového majetku 
Příjmy z movitého majetku, včetně dividend, 

úroků a licenčních poplatků 

Příjmy z pronájmu Příjmy z nemovitého majetku 

Ostatní příjmy Ostatní příjmy 

 

V České republice se dílčí základ daně ze závislé činnosti určí jako superhrubá mzda. 

Dílčím základem daně ze samostatné činnosti jsou příjmy ponížené o výdaje
118

. 

V Belgii jsou příjmy ze závislé činnosti i příjmy ze samostatné činnosti zahrnuty 

do skupiny pracovních příjmů, které lze snížit o výdaje, daňové ztráty a na rozdíl 

od České republiky také o příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnancem. 

Dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku jsou pouze příjmy, zatímco v Belgii 

příjmy z movitého majetku podléhají srážkové dani. Dílčí základ daně u příjmů 

z pronájmu se určí jako příjmy snížené o výdaje nebo jsou uplatněny výdaje ve výši 
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30 % z příjmů
119

. Dílčí základ daně příjmů z nemovitého majetku v Belgii se stanoví 

podle specifických podmínek
120

. Dílčí základ daně u ostatních příjmů se v Belgii 

i v České republice stanoví obdobně. Od příjmů jsou odečteny výdaje. 

3.2 Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky 

V Belgii jsou uplatňovány pouze odčitatelné položky ze základu daně, protože 

nezdanitelné části základu daně mají funkci slev na dani. Některé belgické odčitatelné 

položky jsou však obdobné jako české nezdanitelné části základu daně.  

 

Tabulka 16: Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Česká republika Belgie 

Hodnota bezúplatného plnění poskytnutého obcím, 

krajům, atd. (min. 2% max. 15% ze ZD) 

Dar určený schváleným organizacím (min. 40 

EUR a maximální částka nesmí překročit 10% 

čistého příjmu ani 365 950 EUR.) 

Úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky 

z hypotečního úvěru 

Úroky z hypoték (max. 3 100 EUR
121

 = 84 754 Kč 

za prvních 10 let, v dalších letech max. 2 260 EUR 

= 61 788 Kč) 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

penzijní pojištění, pojistné na soukromé životní 

pojištění (max. 12 000 Kč) 

Dlouhodobé penzijní pojištění a životní pojištění 

ve výši 30% 

Zaplacené členské příspěvky v odborové 

organizaci (max. 3 000 Kč) 
Výživné placené ze zákona (80%) 

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělání (max. 10 000 Kč) 

Mzdy vyplacené personálu v domácnosti (50%, za 

určitých podmínek) 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a 

odborného vzdělávání 

Výdaje na hlídání dětí a ošetřovatelství (50%, za 

určitých podmínek) 

Daňová ztráta Výdaje na péči o dítě do 3 let (80%) 

 

V obou zemích si lze za určitých podmínek od základu daně odečíst dary, úroky 

z hypoték a penzijní pojištění nebo životní pojištění. V dalších případech se odpočty 

poněkud liší. V Belgii je možnost si od základu daně odečíst výdaje na péči o dítě, 
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výživné nebo například mzdy vyplacené personálu v domácnosti, tento druh odpočtů 

vychází z historického vývoje Belgie
122

. Zatímco Česká republika si navíc může snížit 

základ daně o příspěvky organizacím, o úhrady za zkoušky nebo o daňovou ztrátu 

za předchozí zdaňovací období
123

. 

 

3.3 Sazba daně 

Sazba daně patří mezi základní rozdíly týkající se české a belgické právní úpravy. 

Do roku 2007 se v České republice uplatňovala progresivní daň z příjmů, ale od roku 

2008 je zde uplatňována dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lineární sazba 

daně ve výši 15 % a od roku 2013 solidární zvýšení ve výši 7%. V Belgii se sazba daně 

pohybuje ve výši 25% až 50%. Navíc je sazba daně navýšena o municipální přirážku, 

která se pohybuje v rozmezí 7 – 7,5%. 

 

3.4 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

V následující tabulce lze porovnat odlišnosti slev u jednotlivých zemí. 

Tabulka 17: Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Česká republika Belgie 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč Příspěvek na poplatníka 7 270 EUR = 198 762 Kč 

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 
Příspěvek na poplatníka se zdravotním postižením 

navýšení o 1 490 EUR = 40 737 Kč 

Sleva na manželku 24 840 Kč x 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě: 

1 dítě = 13 404Kč 

2 děti = 26 808 Kč 

3 děti = 40 212 Kč 

Příspěvek na rodinného příslušníka (dítě): 

1 dítě = 1 490 EUR = 40 737 Kč 

2 děti = 3 820 EUR = 104 439 Kč 

3 děti = 8 570 EUR = 234 304 Kč 

Pro samoživitele příspěvek navýšen o 1 490 EUR  

Dítě držitelem průkazu ZTP/P - dvojnásobek  

26 808 Kč 

Dítě se zdravotním postižením – dvojnásobek  

2980 EUR = 81 473 Kč 

x 
Příspěvek na rodiče a příbuzné ve 2. stupni (více 

než 65 let) = 2 970 EUR = 81 200 Kč 
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Jedním ze zásadních rozdílů je stanovení výše slev. V České republice jsou slevy 

stanoveny v absolutní částce, zatímco v Belgii, je výše slevy odvozena od výše 

poplatníkových příjmů. V obou zemích lze uplatnit slevu na poplatníka a na vyživované 

dítě. Rozdílná je sleva na manželku, kterou si poplatník v Belgii uplatnit nemůže, je zde 

však odlišný způsob snížení základu daně a to ve formě manželské kvóty a rodinného 

koeficientu
124

. Dále si belgický poplatník může na rozdíl od českého poplatníka uplatnit 

příspěvek na příbuzné a rodiče starší 65 let. 

 

3.5 Parita kupní síly  

Parita kupní síly (Purchasing Power Parities dále jen PPPs) je koeficient pro přepočet 

měn, které eliminují rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi. Parita kupní síly je 

uváděna v národních měnových jednotkách za americký dolar. V roce 2013 měla PPPs 

v Belgii hodnotu 0,833 a v České republice 13,3. 

 

Tabulka 18: Parita kupní síly 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD. Purchasing Power Parities for GDP and related indicators
 125

) 

 

Parita kupní síly 

2009 2010 2011 2012 2013 

Belgie (EUR za USD) 0,855 0,854 0,839 0,833 0,833 

Česká republika (CZK za USD) 13,8 14 13,5 13,3 13,3 
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3.6 Prvky solidarity v porovnávaných státech 

Autorka bakalářské práce má za to, že solidární prvky objevující se v belgické právní 

úpravě (vysoké příspěvky na vyživované děti a značná podpora samoživitelů) příznivě 

přispívají k větší porodnosti v Belgii. 

 

 

Graf 5: Míra porodnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle OECD. Countries
126

) 

 

3.7 Hlavní rozdíly zdanění z příjmů fyzických osob v České republice  

a v Belgii 

 V ČR je lineární sazba daně, zatímco v Belgii je progresivní sazba daně. 

 V ČR dochází k navýšení příjmů ze závislé činnosti o povinné pojistné, zatímco 

v Belgii se příspěvky na sociální pojištění placené zaměstnancem od pracovních 

příjmů (příjmy z výdělečné činnosti, včetně příjmů z podnikání, profesionální 

příjmy, příjmy ze zaměstnání a důchodové příjmy) odečítají. 

 V Belgii si lze odečíst náklady na dojíždění. 

 V ČR jsou slevy na dani a daňová zvýhodnění stanoveny v absolutní částce, 

zatímco v Belgii je výše slev odvozena od výše poplatníkových příjmů. 

 V Belgii jsou více podporovány rodiny s dětmi a samoživitelé, což je vidět 

u odčitatelných položek (výdaje na péči o dítě, výživné placené ze zákona, 

výdaje na hlídání dětí atd.) a u příspěvků na vyživované dítě, kdy s rostoucím 

počtem dětí v domácnosti se příspěvek nepřímo úměrně zvyšuje. 
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 V ČR si lze uplatnit slevu na manželku, která může mít formu daňového bonusu, 

zatímco v Belgii sleva na manželku vůbec neexistuje a lze si pouze snížit základ 

daně pomocí manželské kvóty či rodinného koeficientu. 
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4 VÝPOČET DAŇOVÉ ZÁTĚŽE POPLATNÍKA 

Tato část práce je zaměřena na výpočet vlastní daňové povinnosti poplatníka žijícího 

v České republice a v Belgii. Výpočet daňové zátěže poplatníka vychází z reálných 

avšak anonymizovaných dat. 

  

Petra Nováková - stavební činnost 

Ratibořská 50, Opava 75705 

 

Paní Nováková podniká v oboru stavební činnosti. Její příjmy z podnikání za rok 2013 

byly 3 429 328 Kč a výdaje měla ve výši 2 367 209 Kč. Mimo podnikání je paní 

Nováková zaměstnaná a její příjmy ze závislé činnosti byly ve výši 473 844 Kč 

a zaplacené zálohy byly 57 156 Kč. Paní Nováková podepsala u svého zaměstnavatele 

prohlášení k dani. Dále má paní Nováková založený podnikatelský účet, odkud jí plynou 

příjmy z titulu úroku ve výši 15 000 Kč. Paní Nováková vlastní nemovitost, kterou 

pronajímá a v roce 2013 zaznamenala příjmy ve výši 800 000 Kč, (uplatňuje výdaje 

ve výši 30 % dle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.). Paní Nováková je vdaná, 

má dceru ve věku 12- ti let a uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Za rok 2013 

si zaplatila 12 000 Kč na životní pojištění. V případě paní Novákové se jedná 

o poplatníka žijícího v České republice, který nemá jiné příjmy ze zahraničí. 

4.1 Česká republika 

Následuje výpočet vlastní daňové povinnosti paní Novákové dle české legislativní 

úpravy (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

 

1) Výpočet dílčího základu daně pro příjmy ze závislé činnosti (§ 6): 

DZD§6 = Superhrubá mzda  

DZD§6 = 473 844 * 1,34 = 634 950,96 Kč => zaokrouhleno na celé koruny směrem 

nahoru = 634 951 Kč. 

 

2) Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7): 

DZD§7 = Příjmy – Výdaje 

DZD§7 = 3 429 328 - 2 367 209 = 1 062 119 Kč. 
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Paní Nováková si uplatnila výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Pokud by neuplatnila tyto výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohla by si 

uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů z podnikání. 

DZD§7 = 3 429 328 *0,6 = 2 057 597 Kč 

DZD§7 = 3 429 328 – 2 057 597 = 1 371 731 Kč. 

Pro paní Novákovou je výhodnější si uplatnit výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů v plné výši. 

 

Kdyby paní Nováková měla manžela bez příjmů, mohla by využít institutu 

spolupracujících osob dle § 13 ZDP a část svých příjmů a výdajů převést na svého 

manžela. Manžel jako spolupracující osoba by tak snížil paní Novákové daňovou 

povinnost a odvod na sociální pojištění. Maximálně lze převést na manžela 50 % příjmů 

a výdajů a maximálně 540 000 Kč zisku. 

 

3) Výpočet dílčího základu daně z kapitálového majetku. V případě paní Novákové to 

jsou úroky z vkladů na podnikatelský účet (§ 8): 

DZD§8 = Příjmy 

DZD§8 = 15 000 Kč. 

 

4) Výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu (§ 9): 

DZD§9 = Příjmy - Výdaje. V případě paní Novákové jsou uplatněny výdaje ve výši 30 % 

z příjmů. 

DZD§9 = 800 000 * 0,3 = 240 000 Kč 

DZD§9 = 800 000 – 240 000 = 560 000 Kč. 

 

Pokud by měla paní Nováková manžela bez příjmů, je zde možnost, že příjmy z nájmu 

nemovitosti (která je v jejich společném vlastnictví) podle § 9 odst. 2 přesune na svého 

manžela a tím si sníží základ daně a konečnou daň. 
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5) Následuje výpočet základu daně: 

ZD = DZD§6 + (DZD§7 + DZD§8 + DZD§9) 

ZD = 634 951 + (1 062 119 + 15 000 + 560 000) 

ZD = 2 272 070 Kč 

 

6) Dalším krokem pro výpočet vlastní daňové povinnosti poplatníka je odečtení 

nezdanitelné části a odpočitatelné položky od základu daně. V případě paní Novákové 

jsou uplatněny pouze nezdanitelné části základu daně a to životní pojištění ve výši 

12 000 Kč. 

ZD = 2 272 070 – 12 000 = 2 260 070 Kč => takto upravený základ daně je zaokrouhlen 

na celé sto koruny dolů = 2 260 000 Kč. 

 

7) Následuje výpočet daně před slevami: 

Aplikace daňové sazby = 2 260 000 * 0,15 = 339 000 Kč 

Daň se zvýší o solidární daň ve výši 7 %: 

Solidární daň = (Příjmy§6 + Příjmy DZD§7 ) – 48násobek průměrné mzdy 

Solidární daň = (473 844 + 1 062 119) – 1 242 432 

Solidární daň = 293 531 * 0,07 

Solidární daň = 20 547 Kč  

Daň = 339 000 + 20 547 = 359 547 Kč 

 

8) Od daně je odečtena sleva na dani a daňové zvýhodnění pro poplatníka a zálohy 

na daň: 

Sleva na poplatníka = 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění = 13 404 Kč 

Zálohy na daň = 57 156 Kč 

Vlastní daňová povinnost = 359 547 – (24 840 + 13 404 + 57 156) = 264 147 Kč 

 

V případě, že by paní Nováková měla manžela, jehož příjmy nepřesahují 68 000 Kč 

za zdaňovací období, mohla by si uplatnit navíc slevu na manžela ve výši 24 840 Kč 

a tím by si snížila svou daňovou povinnost. 
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Paní Nováková má v České republice povinnost odvést daň z příjmů fyzických osob 

ve výši 264 147 Kč. 

 

Tabulka 19: Výpočet daňové povinnosti paní Novákové v České republice 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka v Kč 

Základ daně 2 272 070 

Nezdanitelná část základu daně - 12 000 

Základ daně po úpravách 2 260 000 

Daň před slevami 339 000 

Solidární zvýšení daně + 20 547 

Daň 359 547 

Sleva na poplatníka - 24 840 

Daňové zvýhodnění na dítě - 13 404 

Zálohy na daň - 57 156 

Vlastní daňová povinnost = 264 147 

 

Vyplněné daňové přiznání paní Novákové je v příloze bakalářské práce viz. Příloha 2. 
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4.2 Belgie 

V této části práce je vypočtena daňová povinnost, kterou by měla paní Nováková, 

pokud by byla rezidentem Belgie. Veškeré její příjmy by plynuly ze zdrojů na území 

Belgie.  

 

Pro možnost konečného porovnání daňové zátěže paní Novákové v České republice 

a v Belgii použila autorka bakalářské práce přepočet velikosti příjmů pomocí parity 

kupní síly. Druhy příjmů jsou shodné pro Českou republiku i pro Belgii a vychází 

z reálných, anonymizovaných dat. Parita kupní síly je uváděna v národních měnových 

jednotkách za americký dolar. V roce 2013 má  PPPs v Belgii hodnotu 0,833 a v České 

republice 13,3. Autorkou práce byl vypočten přímý poměr ČR vůči Belgii = 1 EURO 

má hodnotu 0,062. Touto hodnotou budou násobeny všechny příjmy paní Novákové v 

Belgii. Příjmy v eurech budou následně přepočteny přes denní kurz vyhlášený ČNB ke 

dni 25. 2. 2014, 1 EUR = 27,340 Kč. Tento kurz je používán během celé práce. 

 

Nejprve bude shrnuta výše příjmů paní Novákové. Její příjmy z podnikání jsou ve výši 

212 618 EUR = 5 812 976 Kč
127

 a výdaje má ve výši 146 767 EUR = 4 012 610 Kč. 

Dále má příjmy ze závislé činnosti, a to ve výši 29 378 EUR = 803 194 Kč. Paní 

Nováková má také příjmy ve formě úroků ve výši 930 EUR = 25 426 Kč, tyto příjmy se 

podle belgické právní úpravy nezapočítávají do základu daně. Příjmy z titulu úroků 

v Belgii podléhají srážkové dani, která je obecně ve výši 25%. Paní Nováková vlastní 

nemovitost, kterou pronajímá a vznikly jí tak příjmy ve výši 49 600 EUR = 

1 356 064 Kč. Pro účely tohoto příkladu předpokládáme, že paní Nováková pronajímá 

majetek za účelem podnikání, tzn., že její příjmy z nemovitého majetku jsou připočteny 

k pracovním příjmům. Paní Nováková je vdaná, má dceru ve věku 12- ti let a za rok 

2013 si zaplatila 744 EUR = 20 341 Kč na životní pojištění. 

 

Následuje výpočet daňové zátěže paní Novákové podle belgické právní úpravy. 

Pracovní příjmy = 212 618 EUR + 29 378 EUR + 49 600 EUR 

Pracovní příjmy = 291 596 EUR 

                                                 
127

 Denní kurz vyhlášen Českou národní bankou ke dni 25. 2. 2014, 1 EUR = 27,340 Kč, zaokrouhleno na 

celá eura 
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Pokud by měla paní Nováková manžela, jehož profesní příjmy by nepřesahovaly 

12 740 EUR (po odečtení nákladů a ztrát) a manžel jí pomáhá v podnikání, může na něj 

alokovat část svých příjmů a tím si sníží svou daňovou povinnost. 

 

Od pracovních příjmů budou odečteny výdaje a příspěvky na sociální zabezpečení 

placené zaměstnancem. 

Celkový čistý příjem = 291 596 EUR – 146 767 EUR -  ( 29 378 * 0,1307) 

Celkový čistý příjem = 291 596 EUR – 146 767 EUR – 3 840 EUR 

Celkový čistý příjem = 140 989 EUR 

 

Nyní bude provedena aplikace daňové sazby. 

 

Tabulka 20: Sazby daně 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle European Tax Handbook  2013) 

 

Zdanitelný příjem (EUR) Daňová sazba (%) 

do 8 590 25 

8 590 – 12 220 30 

12 220 – 20 370 40 

20 370 – 37 330 45 

nad 37 330 50 

 

 

Daň = 140 989 EUR * 0,5 + 7 % municipální přirážka
128

 

Daň = 140 989 EUR * 0,57 

Daň = 80 364 EUR 

 

Od daně si paní Nováková může odečíst příspěvek na poplatníka a příspěvek 

na vyživované dítě (rodinného příslušníka). Dalším odpočtem budou platby životního 

pojištění (lze uplatnit 30 %, max. 2 260 EUR). 

 

 

 

 

                                                 
128

 Obce mohou uvalit přirážku na státní daň z příjmů. Sazby se pohybují v rozmezí 7 – 7,5 %. 
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Příspěvek na poplatníka = 6 990 EUR 

Příspěvek na vyživované dítě = 1 490 EUR 

Životní pojištění = 223 EUR  

Daňová povinnost = 80 364 EUR – 6 990 EUR – 1 490 EUR – 223 EUR 

Daňová povinnost = 71 661 EUR
129

 = 1 959 212 Kč 

 

Paní Nováková odvede v Belgii daň ve výši 71 661 EUR = 1 959 212 Kč. 

 

Tabulka 21: Vlastní daňová povinnost paní Novákové v Belgii 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Pracovní příjmy 

 ze závislé činnosti 

 z podnikání 

 

29 378 EUR = 803 194 Kč 

212 618 EUR = 5 812 976 Kč 

Výdaje - 146 767 EUR = 4 012 610 Kč 

Příspěvky na sociální zabezpečení - 3 840 EUR = 104 986Kč 

Celkový čistý příjem 140 989 EUR = 3 854 639 Kč 

Daň 80 364 EUR = 2 197 152 Kč 

Příspěvek na poplatníka - 6 990 EUR = 191 107 Kč  

Příspěvek na vyživované dítě - 1 490 EUR = 40 737 Kč  

Životní pojištění - 223 EUR = 6  097 Kč 

Vlastní daňová povinnost 71 661 EUR = 1 959 212Kč 

 

 

  

                                                 
129

 Denní kurz vyhlášen Českou národní bankou ke dni 25. 2. 2014, 1 EUR = 27,340 Kč, zaokrouhleno 

na celá eura 
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Komparace daňového zatížení paní Novákové v porovnávaných státech 

Z následující tabulky je patrné, že paní Nováková má v Belgii mnohem větší daňovou 

povinnost než v České republice a odvede státu téměř 51 % ze svých příjmů. V České 

republice je daňová povinnost paní Novákové značně nižší a její procentní odvod státu 

je 11,68 %. V České republice má paní Nováková nízkou daňovou povinnost díky 

využití všech optimalizačních prostředků a rovné sazby daně ve výši 15 %. Naopak 

v Belgii, kde paní Nováková také využila veškerých optimalizačních prostředků, je 

vysoká daňová povinnost způsobena progresivní sazbou daně. V případě paní Novákové 

se jedná o sazbu ve výši 57 % (50 % sazba daně + 7 % municipální přirážka). 

 

Tabulka 22: Efektivní sazba daně
130

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Česká republika Belgie 

Vlastní daňová povinnost 264 147 Kč 71 661 EUR = 1 959 212 Kč 

Základ daně 2 260 000 Kč 140 989 EUR = 3 854 639 Kč 

Efektivní sazba daně 11,68 % 50,83 % 

 

Sice se jedná o modelového poplatníka vycházejícího z reálných dat, ale výsledek 

daňového zatížení u paní Novákové jako belgického poplatníka se nachází mírně 

nad hranicí daňového zatížení v Belgii, které se v roce 2012 pohybovalo okolo 45 %
131

. 

  

                                                 
130

 Efektivní sazba daně charakterizuje daňové zatížení poplatníka a vyčísluje, kolik odvede poplatník 

na dani z příjmů po odečtení nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek a ostatních slev 

na dani 
131

 OECD. OECD home. oecd.org [online].  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti poplatníků 

v porovnávaných státech. Hlavním předpokladem pro daňovou optimalizaci je znalost 

daňových úlev, které právní úprava porovnávaných států nabízí. Jsou zde podány 

návrhy a doporučení českým a belgickým poplatníkům ve vazbě na daňovou 

optimalizaci u daně z příjmů fyzických osob. V závěru jsou doporučení pro legislativní 

úpravy u obou států. 

5.1 Prostředky daňové optimalizace v České republice 

Český poplatník má hned několik možností jak snížit svou daňovou povinnost. Jedná-li 

se o příjmy ze závislé činnosti, je pro poplatníka výhodné, aby u svého zaměstnavatele 

podepsal formulář Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a mohl si 

tak uplatnit slevy na dani poměrnou částí v průběhu roku
132

.  

Pokud má poplatník příjmy ze samostatné činnosti, může si je buď snížit o výdaje 

prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo může využít 

výdaje ve formě paušálu. Autorka bakalářské práce by doporučila poplatníkovi použít 

ten způsob uplatnění výdajů, který se bude po propočtu jevit jako výhodnější. 

Pokud jsou mezi příjmy poplatníka také příjmy z nájmu, je mu doporučeno, aby si 

uplatnil výdaje v plné výši. V případě, že poplatník nemá výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, má možnost uplatnit výdaje ve výši 

30 % z příjmů z nájmu. Tímto se poplatníkovi sníží základ daně i jeho daňová 

povinnost.  

Rozhodne-li se poplatník pro výdaje ve formě paušálu (u samostatné činnosti a u příjmů 

z nájmu), musí si dát pozor, aby dílčí základy daně § 7 a § 9 nebyly vyšší než 50 % 

celkového základu daně, jinak si nebude moci uplatnit slevu na manželku 

a na vyživované dítě. 

Další možností, jak si může poplatník snížit základ daně je odpočet nezdanitelných 

částí základu daně a odčitatelných položek. 

Autorka bakalářské práce doporučuje poplatníkům, kteří ve zdaňovacím období poskytli 

dar, aby si jeho hodnotu odečetli ze základu daně. Hodnota poskytnutého daru musí být 

minimálně 2 % ze základu daně (alespoň 1000 Kč) maximálně však 15 % ze základu 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. §38k 
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daně. Pokud poplatníci darovali krev, můžou si odečíst hodnotu 2 000 Kč. Aby si mohli 

dary odečíst, je třeba doložit darovací smlouvou, v případě darování krve potvrzením 

z transfuzní stanice. Doporučením pro poplatníky, kteří splácí hypotéku nebo úvěr 

ze stavebního spoření, je možnost odpočtu zaplacených úroků a to až do výše 

300 000 Kč v rámci jedné domácnosti. Pokud si poplatník platí penzijní připojištění se 

státním příspěvkem nebo životní pojištění, má možnost si od základu daně odečíst 

12 000 Kč. 

Autorka bakalářské by doporučila poplatníkům, kteří jsou členy odborové organizace a 

platí této organizací členské příspěvky, aby si o tyto příspěvky snížili základ daně. 

Pokud si poplatník chce o tyto příspěvky snížit základ daně, je potřeba, aby doložil 

potvrzení o zaplacených příspěvcích, které mu vydá jeho odborová organizace. 

Poplatník si může odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však 

3 000 Kč. 

Pokud poplatník absolvoval zkoušky za účelem dalšího vzdělávání, potom si může 

úhradu za tyto zkoušky odečíst od základu daně. Zvyšování kvalifikace by mělo být 

spojeno s pracovním zaměřením poplatníka. Poplatník si může odečíst úhrady 

za zkoušky pouze v případě, že nejsou hrazeny zaměstnavatelem a to maximálně 

ve výši 10 000 Kč.  

Mezi odčitatelné položky, kterými si poplatník může snížit základ daně, patří daňová 

ztráta vzniklá v předešlých pěti letech a odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání.  

 

Dalším optimalizačním prostředkem v České republice jsou slevy na dani a daňová 

zvýhodnění. Základní slevou, která není omezena podmínkami pro uplatnění, je sleva 

na poplatníka. Tuto slevu může využít každý poplatník daně z příjmů fyzických osob, 

který má zdanitelné příjmy. Sleva na poplatníka je ve výši 24 840 Kč a není ovlivněna 

výší příjmů poplatníka, protože je stanovena v absolutní částce. U této slevy není 

důležité, zda měl poplatník příjmy po celou dobu zdaňovacího období nebo jen část 

roku, protože tuto slevu si může uplatnit vždy v plné výši. 

Autorka bakalářské práce by doporučila poplatníkovi, který má manželku žijící s ním 

ve společné domácnosti, jejíž příjmy nepřesahují 68 000 Kč za zdaňovací období, aby si 

uplatnil slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Do vlastních příjmů manželky (manžela) 
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se nezahrnují rodičovské příspěvky, porodné, přídavky na děti, příspěvky na bydlení, 

dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče, stipendia na studium a další 

vzdělávání. Pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka 

slevy na dvojnásobek. Jestliže poplatník uzavřel manželství během roku a celoroční 

příjmy manželky nepřesahují 68 000 Kč, může si uplatnit 2 070 Kč za každý kalendářní 

měsíc od počátku manželství. 

Doporučení pro poplatníky, kteří jsou studenti, aby k daňovému přiznání doložili 

potvrzení o studiu, a budou si moct uplatnit slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Tuto 

slevu můžou poplatníci uplatnit pouze v období, ve kterém studují a pouze do věku 

26 let. V případě, že poplatník studuje prezenční formu doktorského studia, je věkový 

limit až 28 let.  

Další slevy si mohou uplatnit poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P 

a nebo pobírají invalidní důchod. 

Doporučení pro poplatníky vychovávající dítě je, možnost využití slevy ve výši 

13 404 Kč na vyživované dítě. Aby si tuto slevu mohli uplatnit, musí splňovat 

podmínky: dítě žije s poplatníkem ve společné domácnosti a je vyživováno. Dočasný 

pobyt dítěte mimo domov (studium v jiném městě, cestování) poplatníka o slevu 

nepřipraví. Poplatník si může slevu uplatnit pouze v případě, že dítě nedovršilo 18 let 

(nezletilé) nebo je ve věku do 26 let a stále studuje. Poplatníci, kterým se narodí dítě 

v průběhu zdaňovacího období, by neměli opomenout k daňovému přiznání doložit 

rodný list dítěte, aby si mohli uplatnit slevu ve výši 1 117 Kč za každý měsíc do konce 

zdaňovacího období, ve kterém jsou splněny podmínky. Jestliže v jedné domácnosti 

vyživuje dítě více poplatníků, může si daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich. 

Autorka bakalářské práce doporučuje, aby si slevu uplatnil ten poplatník, který má 

v domácnosti vyšší příjmy. Sníží se mu tak jeho daňová povinnost. Pokud se poplatník 

rozhodne, že si uplatní slevu na vyživované dítě, měl by doložit potvrzení od 

zaměstnavatele své manželky (manžela), že neuplatňuje daňové zvýhodnění. Pokud 

rodiče vychovávající dítě nedosahují žádných příjmů, pak si může slevu na dítě uplatnit 

jeden z prarodičů, který s nimi žije v domácnosti. Daňové zvýhodnění může mít i formu 

daňového bonusu v případě, že nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně 

vypočtená daňová povinnost poplatníka. Daňové zvýhodnění je stanoveno v absolutní 
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částce a při růstu počtu dětí v domácnosti se částka mění přímo úměrně. Jedná-li se o 

dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.  

5.2 Prostředky daňové optimalizace v Belgii 

V Belgii si poplatník může stejně jako v České republice snížit svou daňovou povinnost 

pomocí optimalizačních prostředků. Pro možnou daňovou optimalizaci je důležitá 

znalost belgické právní úpravy a možnosti daňových úlev. 

Belgický poplatník, který pobírá příjmy ze samostatné činnosti, si může stejně jako 

český poplatník odečíst výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů nebo výdaje ve formě paušálu. Je zde však jeden zajímavý rozdíl a tím je 

možnost odpočtu nákladů na dojíždění. Dle belgické právní úpravy si poplatník může 

od pracovních příjmů navíc odečíst příspěvky na sociální pojištění placené 

zaměstnancem. 

Další možností optimalizace jsou odčitatelné položky, které sníží základ daně 

poplatníka. V Belgii mezi odčitatelné položky patří výdaje na péči o dítě, výživné 

placené ze zákona, výdaje na hlídání dětí, mzdy vyplacené personálu a dary určené 

schváleným organizacím. Lze zde vidět prvky solidarity vůči rodinám s dětmi. 

Dalším optimalizačním prostředkem jsou v Belgii nezdanitelné části základu daně. 

Nezdanitelné části základu daně mají stejnou funkci jako některé slevy na dani v České 

republice a výše slev se odvíjí od životní situace poplatníka. Základní slevou je 

příspěvek na poplatníka. Výše této slevy je odvozena od výše poplatníkových příjmů. 

To znamená, čím vyšší má poplatník příjmy, tím nižší bude jeho sleva. Pro poplatníky 

se zdravotním postižením je sleva navýšena o 1 490 EUR
133

 = 40 737 Kč.  

V Belgii si na rozdíl od České republiky poplatník nemůže uplatnit slevu na manželku 

(manžela). Je zde ale užíván institut společného zdanění manželů, což znamená, 

že manželské páry mohou podávat společné daňové přiznání, nicméně zdanitelný příjem 

každého z manželů je určen odděleně. Další možností daňové optimalizace týkající se 

manželů je uplatnění manželské kvóty nebo rodinného koeficientu. Manželskou kvótu 

může poplatník uplatnit v případě, že podniká a v jeho podnikání mu pomáhá manželka 

(manžel). Může tak část svých příjmů alokovat na manželku (manžela) a snížit si svou 

daňovou povinnost. V případě rodinného koeficientu má poplatník možnost alokovat 

                                                 
133

 Denní kurz vyhlášen Českou národní bankou ke dni 25. 2. 2014, 1 EUR = 27,340 Kč, zaokrouhleno na 

celá eura 
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své příjmy na manželku (manžela), ale pouze pokud vydělaný příjem jednoho 

z manželů nepřesáhne 30 % celkového příjmu obou manželů. 

Mezi další slevy patří příspěvek na rodinného příslušníka neboli příspěvek 

na vyživované dítě. V Belgii je příspěvek na vyživované dítě odstupňován podle počtu 

dětí žijících v domácnosti. Příspěvek na 1 dítě je 1 490 EUR
134

 = 40 737 Kč, zatímco 

příspěvek na 4 děti je téměř 10x vyšší 13 860 EUR = 378 932 Kč. Navíc 

pro samoživitele se příspěvky dále zvyšují o 1 490 EUR = 40 737 Kč a u dětí se 

zdravotním postižením se částka zvyšuje na dvojnásobek. Jde vidět, že belgická právní 

úprava značně podporuje rodiny s dětmi a samoživitele.  

Navíc Belgie zvýhodňuje osoby pečující o seniory a to příspěvkem ve výši 2 970 EUR 

= 81 200 Kč. 

Dalším optimalizačním prostředkem je možnost odpočtu plateb dlouhodobého 

penzijního pojištění a životního pojištění ve výši 30%, maximálně však ve výši 

2 260 EUR
135

 = 61 788 Kč. 

 

5.4 Návrhy de lege ferenda 

Jedním z hlavních doporučení pro všechny poplatníky žijící v České republice 

nebo v Belgii je využití veškerých možností daňové optimalizace pro snížení vlastní 

daňové povinnosti. Legislativní úpravy obou států by se od sebe mohly navzájem 

inspirovat. Česká právní úprava by měla umožnit odpočet nákladů na dojíždění v České 

republice. Autorka bakalářské práce se domnívá, že kdyby se tato alternativa zavedla, 

změnily by se preference některých občanů při hledání práce a lidé by byli ochotni 

dojíždět za prací větší vzdálenost. Dalším doporučením pro českou právní úpravu je 

zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě a větší podporu samoživitelů v České 

republice. Jedním z důvodů může být riziko chudoby matek samoživitelek a jejich dětí, 

což je zapříčiněno bariérami na trhu práce. Zaměstnanost žen je v porovnání s muži 

stále nižší. Zatímco zaměstnanost mužů činí 75 %, u žen je to pouze 58 %. Mateřství 

samo o sobě v české společnosti působí jako jeden ze znevýhodňujících aspektů při 

přijímání do zaměstnání. Rodiny matek samoživitelek jsou přitom na příjmu ženy 
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existenčně závislé. Míra chudoby žen samoživitelek se v jednotlivých zemích liší. 

Česká republika přitom patří mezi země s nejvyšším rozdílem mezi rizikem chudoby u 

rodiny se dvěma rodiči a jedním rodičem
136

. 

 

Autorka bakalářské práce by navrhla belgické právní úpravě, aby sleva na poplatníka 

byla uplatňována v absolutní částce a ne podle výše příjmů poplatníka. V tomto případě 

jsou poplatníci s vyššími příjmy znevýhodněni. Co se týká lineární a progresivní sazby 

daně, není možné je porovnat. Každý způsob zdanění má své výhody a nevýhody. 

Výhodou lineární sazby daně, která je uplatňována v České republice, je určitá 

spravedlnost. A to z důvodu, že na příjmy každého z poplatníků je uplatňována jednotná 

sazba daně bez rozdílu ve výši jejich příjmů. Mezi výhody progresivní sazby daně patří 

solidarita, která vychází z principu platební schopnosti. Znevýhodněni jsou poplatníci 

s vysokými příjmy a může to pro ně být demotivující, protože ví, že čím větší bude 

jejich příjem, tím větší částku odvedou. 

 

  

                                                 
136

GENDER STUDIES. Matky samoživitelky a jejich situace v České republice „ Sandwichová 

generace“ – kombinování práce a péče o závislé členy rodiny. genderstudies.cz [online].  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo určit a porovnat velikost daňové zátěže 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii. Mezi dílčí cíle 

této bakalářské práce patří přiblížení systému zdanění fyzických osob v České republice 

a v Belgii a vysvětlení postupu zdaňování příjmů fyzických osob v těchto státech. 

Následně je provedena komparace společných prvků a hlavních rozdílů v legislativní 

úpravě porovnávaných států. 

 

V první části jsou objasněny základní pojmy týkající se daňové problematiky, které jsou 

v průběhu práce více rozebírány a jsou důležité pro zpracování dalších částí této práce. 

Dále jsou zde popsány základní údaje a daňové soustavy o porovnávaných zemích, 

jimiž jsou Česká republika a Belgie.  

 

Druhá část práce je věnována dani z příjmů fyzických osob. Tato část práce je velice 

důležitá, neboť bez ní by nebylo možné vypočítat daňovou zátěž poplatníků. V této části 

jsou přiblíženy způsoby zdanění v porovnávaných státech. Je zde popsán podrobný 

postup pro výpočet vlastní daňové povinnosti poplatníků v České republice a v Belgii 

i s možným využitím slev na dani, odčitatelných položek nebo nezdanitelných částí 

základu daně. Dále jsou zde podrobně rozebrány optimalizační prostředky a jejich 

podmínky pro uplatnění. 

 

Díky podrobnému popisu způsobu zdanění příjmů fyzických osob v České republice 

a v Belgii a popisu možných optimalizačních prostředků ve druhé části, bylo možné 

ve třetí části práce provést komparaci rozdílů a společných prvků těchto dvou států. 

Na základě provedené komparace lze konstatovat, že existují značné rozdíly v dani 

z příjmů fyzických osob. Hlavním rozdílem je progresivní sazba daně v Belgii a lineární 

sazba daně v České republice. Dále lze vidět značné rozdíly v příspěvcích 

na vyživované dítě nebo způsobu uplatňování slevy na poplatníka.  
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Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá výpočtem daňové zátěže poplatníka žijícího 

v České republice a v Belgii. Na základě reálných, avšak anonymizovaných dat, 

je proveden výpočet daňové povinnosti poplatníka podle české právní úpravy a následně 

také podle belgické právní úpravy. Aby bylo možné srovnávat daňovou zátěž ve dvou 

státech, bylo potřeba tyto příjmy přepočítat přes paritu kupní síly. Při výpočtu daňové 

povinnosti poplatníka jsou zhodnoceny možnosti, které lze využít v rámci daňové 

optimalizace v porovnávaných státech. Na základě výpočtů autorka bakalářské práce 

zjistila, že zatímco v Belgii fiktivní paní Nováková odvede téměř 51 % ze svých příjmů, 

v České republice odvede okolo 12 %. Tento rozdíl je způsoben především progresivní 

sazbou daně v Belgii.  

 

V poslední části bakalářské práce jsou nastíněny návrhy a doporučení pro optimalizaci 

daňové zátěže poplatníka. Nejdříve se autorka věnuje optimalizačním prostředkům 

v České republice, následně jsou rozebrány optimalizační prostředky v Belgii a v závěru 

této kapitoly jsou podány možné návrhy na změny pro právní úpravu v České republice 

a v Belgii. 
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Příloha č. 1 

Klasifikace daní podle OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

 1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

  1110 Z příjmů a ze zisků 

  1120 Z kapitálových výnosů 

 1200 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od společností 

  1210 Z příjmů a ze zisků 

  1220 Z kapitálových výnosů 

 1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 Zaměstnanci 

 2200 Zaměstnavatelé 

 2300 Samostatně výdělečná osoba nebo osoba nezaměstnaná 

 2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

  4110 Domácností 

  4120 Ostatní 

 4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

  4210 Jednotlivci 

  4220 Společnosti 

 4300 Daně z pozůstalostí, dědické a darovací 

  4310 Daně z pozůstalostí a dědické 

  4320 Daně darovací 

 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

  4510 Z čistého jmění 

  4520 Ostatní nepravidelné 

 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 
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5000 Daně ze zboží a služeb 

 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 

  5110 Daně všeobecné 

   5111 Daň z přidané hodnoty 

   5112 Daně prodejní 

   5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

  5120 Daně ze specifických zboží a služeb 

   5121 Spotřební daně 

   5122 Zisky z fiskálních monopolů 

   5123 Cla a dovozní daně 

   5124 Vývozní daně 

   5125 Daně z investičního zboží 

   5126 Daně ze specifických služeb 

   5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

   5128 Ostatní daně ze specifického zboží a služeb 

  5130 Nezařaditelné do skupin 5110 a 5120 

 5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých 

činností 

  5210 Pravidelné daně 

   5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

   5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

   5213 Ostatní pravidelné daně 

  5220 Nepravidelné daně 

 5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

 6100 Placené výhradně podniky 

 6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neidentifikovatelné 
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Příloha č. 2 



Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

C Z 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

02 Rodné číslo

9 8 7 6 5 4 / 3 2 1 1 Otisk podacího razítka finančního úřadu

03 DAP
1)

řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

DAP zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu DAP
2)

Datum 0

05  DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, ano ne

která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty
1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem
1) ano ne

PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů fyzických osob

 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

 za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část
2)

 od do

dále jen "DAP"

 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

Adresa místa pobytu v den podání DAP

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná
od adresy v den podání DAP.

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdrţoval

Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.

29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

30 Spojení se zahraničními osobami
1) ano ne

25 5405 MFin 5405 vzor č.20

20 Ulice/část obce

25 Číslo popisné / orientační24 Ulice/část obce

27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail26 PSČ

22 PSČ

ČR

23 Obec

21 Číslo popis./ orientační

Nováková

11 Číslo pasu

17 Fax / e-mail

14 Číslo popisné / orientační

18 Stát

12 Obec

15 PSČ

74705

Ratibořská

08 Jméno (-a)07 Rodné příjmení

Petra

50

Česká

13 Ulice/část obce

Opava

Moravskoslezský

19 Obec

Opava

06 Příjmení

16 Telefon / mobilní telefon

09 Titul 10 Státní příslušnost

1 

2013 

x 

x 

X 

x 



2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků ( § 6 zákona )

31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34 Dílčí základ daně podle § 6 zákona

( ř. 31 + ř. 32 - ř. 33 )

35 Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné 

podle § 6 odst. 13 zákona

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34 )

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí

( ř. 36 - úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona

nebo ř. 36)

37 Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostané

výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38 Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39 Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona

(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40 Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona

(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

41 Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40). 

41a Úhrn dílčích zákldů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí ( ř. 41- úhrn

vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)

42 Základ daně

(ř. 36a + kladná hodnota z ř. 41a)

43

44 Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející

zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45 Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 - ř. 44 )

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné poloţky a daň celkem

Počet 

měsíců

Počet 

měsíců

46 Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47 Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) 0

48 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49 Odst. 6 zákona (životní pojištění) 12 000

50 Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51 Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52 §34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53 Další částky

54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek

odčitatelných od základu daně ( ř.46 + ř.47 + ř.48 +

+ ř.49 + ř.50 + ř.51 + ř. 52 + ř.53  )

55 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně

a položky odčitatelné od základu daně ( ř.45 - ř.54 ) 

56 Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57 Daň podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

58 Daň podle §16 odst. 1 zákona ( ř. 57 ) nebo částka

z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

60 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru ( ř.58 + 59)

61 Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru

bez znaménka mínus 

5. ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění 

62 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

Poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady 

daně z důvodu mimořádné události [(ř. 37 + ř. 39)/ ř. 42 *100]“ 

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona

12 000

20 547,00

359 547

560 000

1 062 119

2 260 000

339 000

2 260 070

339 000,00

15 000

0

634 951

634 951

Částka podle § 15

2 272 070

1 637 119

2 272 070

1 637 119

161 107

634 951

finanční úřadpoplatník

473 844

2 



Tab. č. 1 ÚDAJE O STAROBNÍM DŮCHODU A ÚDAJE O MANŢELCE (MANŢELOVI)

Počet 

měsíců

Počet 

měsíců

64

65a)

65b)
která/který je držitelem ZTP/P)

66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu

67

68

69

70

71
zákona ( ř. 60 - ř. 70 )

Tab.č.2 ÚDAJE O DĚTECH ŢIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

1

2

3

4

72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73 Sleva na dani ( částka  ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71 )

74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 - ř. 73)

75 Daňový bonus ( ř. 72 - ř. 73 )

76 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona ( včetně případného doplatku na daňovém bonusu )

77 Rozdíl na daňovém bonusu ( ř. 75 - ř. 76 )

6. ODDÍL - Dodatečné DAP

78 Poslední známá daňová povinnost 

79 Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
daňového řádu (ř. 74)

80 Rozdíl řádků ( ř.79 - ř.78 ) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje

82 Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)

83 Rozdíl řádků ( ř.82 - ř.81 ) : zvýšení (+) - daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) daňová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení daně

84a Částka promíjené úhrady na daň z příjmů (ř.74/100 x ř.43)

84

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle §7a
zákona

87 Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a)

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90 Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91 Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84a - ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – 
ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

ze zahraničního pojištění stejného druhu zaškrtněte příslušnou variantu

Pobíral-li jste k 1. 1. zdaňovacího období starobní důchod z důchodového pojištění nebo
ano ne X

Poslední známá daň - daňová ztráta podle § 5 zákona81

 pro invaliditu třetího stupně)

0

0

57 156

Rodné číslo

Celkem 12

Počet měsíců

264 147

0

13 404

321 303

13 404

3

Počet měsíců
se ZTP/P

4

Příjmení a jméno(-a)

995828/5727 12

pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu

písm. e) zákona ( na držitele průkazky ZTP/P )

písm. f) zákona (studium)

24 840

334 707

2

Nováková Julie

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35 ba zákona

Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b  a § 35ba

(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)

1

písm. b) zákona (na manželku/manžela,

Příjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
Rodné číslo

Částka podle § 35ba odst. 1

písm. a) zákona (na poplatníka)

písm. b) zákona (na manželku/manžela)

24 840

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků ( po slevách na dani )

Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona

3 



PŘÍLOHY DAP :

Ve sloupci uveďte počet listů příloh :

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

1 5 0 1 2 0 1 4

Označte křížkem odpovídající variantu.

ŢÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘIJMU FYZICKÝCH OSOB

Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení :

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob  Kč

Přeplatek zašlete na adresu:

Přeplatek vraťte na účet vedený u č.

Kód banky specifický symbol

Vlastník účtu měna, ve které je účet veden

V dne podpis poplatníka (zástupce)

Důvody pro podání dodatečného DAP

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Vlastnoruční podpis

Otisk podacího razítka finančního úřadu

PROHLAŠUJI, ŢE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

1)

Otisk

razítka

2) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech

uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239

a v § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů

2

Další přílohy výše neuvedené

Počet příloh celkem

Posudek pojišťovny nebo znalce k prokázání výše skutečné škody v důsledku mimořádné události (povodně) na území, pro které byl 

vyhlášen nouzový stav

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru

Doklad o poskytnutém daru

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění

"Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Pojistné přiznání

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Název přílohy

Příloha č.1 - "Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)"

Příloha č.2 - "Výpočet dílčích základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)"

Příloha č.3 - "Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)" včetně Samostatných listů 1. oddílu

1

1

4 



PŘÍLOHA č. 1 Rodné číslo:

je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

za zdaňovací období 2013 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 20 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení

ustanovení § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí

s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

poplatník finanční úřad

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

A. Údaje o obratu a odpisech

Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů

Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů Příjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších činností

Zpracováno dle: 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 9

101

1 062 119

0
Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující

– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl

mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou

rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

102

103

104

105

(neobsazeno)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102)

nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující

– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi

příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

112

0

(neobsazeno)

Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo

komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,

označte svůj podíl znaménkem mínus (–)

Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle

§ 13 zákona

Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která

připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

107

106

110

111

Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

109

108

x

3 429 328

2 367 209

Uplatňuji výdaje

procentem z příjmů
1)Vedu účetnictví

1)

Příjmy podle § 7 zákona

Vedu daňovou evidenci
1)

Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Celkem 0 0

1 062 119
Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona

(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)
113

9 8 7 6 5 4 / 3 2 1 1



C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona

Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

9. Mzdy

*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 
2)

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona sniţující

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

F. Údaje o účastnících sdružení 
2)

Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

Podíl Podíl

na příjmech v % na výdajích v %

G. Údaje o spolupracující osobě
2)

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti
 2)

Daňové identifi kační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní %

společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

1) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem

2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

6. Ostatní majetek*)

1. Hmotný majetek

Na konci zdaňovacího období

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček

2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

Na začátku zdaňovacího období

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)

4. Zásoby

poplatník uvede v celých Kč

1.

č. ř.

8. Rezervy

2.

3.

č. ř.

1.

2.

4.

poplatník uvede v celých Kč

3.

4.

Jméno Příjmení DIČ

1.

1.

2.

3.

Jméno Příjmení

1.

DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

2.

Jméno Příjmení DIČ



Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů
1)

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Zpracováno dle: 25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 9

208

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 – ř. 202) nebo výsledek

hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)

Rezervy na začátku

zdaňovacího období

201

202

203

204

205

206

4

209

Kód
2)

Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona

(ř. 207 – ř. 208)

Rezervy na konci

zdaňovacího období

1

2

3

Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona

snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření

před zdaněním (zisk, ztráta)

560 000

5

Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona

(ř. 203 + ř. 204 – ř. 205)

Příjmy

2

Výdaje

XUplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)
1)

poplatník finanční úřad

Příjmy podle § 9 zákona

Výdaje podle § 9 zákona

800 000

240 000

Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona

zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření

před zdaněním (zisk, ztráta)

560 000

207 Příjmy podle § 10 zákona

poplatník

0

0

finanční úřad

0

0

Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů)

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona

1

Rozdíl

(sloupec 2 – sloupec 3)

43

0

0

0

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů 0

PŘÍLOHA č. 2                                                       Rodné číslo: 
je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období 2013 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 20 (dále jen „DAP“). 
 
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 
§ 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí 
s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. 
 

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona) 
 

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) 
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí 

1) Označte křížkem odpovídající variantu 
2) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“. Pokud příjmy plynou z majetku, 
který je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“. Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno 
„z“. 

9 8 7 6 5 4 / 3 2 1 1
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