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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání zdanění příjmů fyzických osob 

v České republice a v Portugalsku v roce 2014. Bakalářská práce popisuje daňové 

soustavy obou zemí s důrazem na daň z příjmu fyzických osob. V praktické části  

se nachází modelové příklady výpočtu tohoto typu zdanění a jejich následné srovnání. 

 

Abctract 

Bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax in the Czech Republic 

and Portugal in 2014. Bachelor thesis describes the tax system in both countries,  

with an emphasis on tax on personal income. There is the model calculation examples  

of this type of taxation in the practical part. 
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ÚVOD 

Daně jsou součástí lidské společnosti od starověku. V současné době se s daněmi 

setkáváme neustále, ať už jako se součástí ceny zboží a služeb v rámci daně z přidané 

hodnoty či spotřební daně, nebo při výplatě mzdy v podobě daně z příjmů. Daně jsou 

jedním z významných nástrojů vlády, prostřednictvím kterých uskutečňuje své 

programové cíle. Dále představují stěžejní příjem veřejných rozpočtů, z nichž jsou dále 

přerozdělovány dle potřeb státu.  

 

Obecně se daňové systémy neustále rozpracovávají a zdokonalují. V rámci Evropské 

unie (EU) navíc dochází k harmonizaci daní v členských zemích. Cílem harmonizace je 

sjednocení daňových systémů i jednotlivých daní v členských státech EU,  

aby nedocházelo k znevýhodnění některých zemí v rámci systému zdanění.  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České 

republice a Portugalsku. Obě země jsou členy EU, a proto podléhají harmonizaci daní.  

I přesto lze nalézt v obou zemích mnoho rozdílů ve zdanění příjmů fyzických osob.  

 

Práce je rozdělena na čtyři podstatné části. První částí je část teoretická, jejíž hlavním 

cílem je objasnění významných pojmů souvisejících s daněmi a jejich výpočtem.  

 

Další část stručně charakterizuje daňové systémy vybraných zemí. Práce přitom klade 

důraz na charakteristiku zdanění příjmů fyzických osob v obou zemích, které  

je následně i srovnáno.  

 

Ve třetí části se nachází příklady modelových poplatníků se shodnými podmínkami  

a výpočty jejich vlastní daňové povinnosti. Pro oba poplatníky je navrženo řešení 

optimalizace daňové povinnosti. V konečné fázi jsou obě řešení příkladu srovnána.  

 

Návrhová část obsahuje návrhy řešení daňové optimalizace pro poplatníky obou zemí  

a doporučení pro zlepšení legislativy v každé zemi.  

 

Bakalářská práce vychází z legislativy platné a účinné k 1. 1. 2014.  
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CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění příjmů fyzických osob v České 

republice a vybrané zemi Evropské unie, konkrétně v Portugalsku.  

 

V úvodu práce jsou definovány základní pojmy z oblasti daní a zdanění příjmů 

fyzických osob.  

 

V další části práce je diskutován způsob zdanění příjmů fyzických osob v obou 

hodnocených zemích se zdůrazněním shodných oblastí a klíčových rozdílů.  

 

Na vzorových příkladech je srovnán proces výpočtu a výše daňové povinnosti 

modelových fyzických osob. 

 

V závěru bakalářské práce je uvedeno zhodnocení přístupu obou zemí ke zdanění 

příjmů fyzických osob a návrh úprav a případných zlepšení v předmětné oblasti. 

 

METODIKA PRÁCE 

Tématem této bakalářské práce je Komparace zdanění příjmů fyzických osob v České 

republice a Portugalsku, proto je komparace tou metodou, na kterou je v práci kladen 

největší důraz. Metoda komparace spočívá ve srovnávání určitých subjektů. Snaží  

se najít podobné a totožné vlastnosti subjektů, ale i jejich odlišné stránky. Tato metoda 

je v práci použita především k hledání podobností a rozdílů v procesu zdanění fyzických 

osob v České republice a Portugalsku. 

 

Další, v práci uplatněnou metodou, je analýza. Analýza je myšlenkový postup 

rozkládající vymezený celek na jeho části. Odděluje podstatné části od nepodstatných. 

V práci byla metoda použita k pochopení podstaty zdanění příjmů fyzických osob.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

První kapitola této práce slouží k vymezení a objasnění základních pojmů souvisejících 

s problematikou daní, které je nutné vymezit pro správné porozumění této práce.  

Pro tyto účely jsou zde definovány pojmy daně, funkce, které daně plní a jejich členění.  

Dále je důležité formulovat daňové subjekty, které jsou daním podrobeny. Následuje 

charakteristika pojmů, které jsou při výpočtu daně klíčové – předmět daně, základ daně 

a sazba daně.  

 

1.1 Daně 

Daně a jejich výběr jsou součástí lidské společnosti již od jejího vzniku. Nejprve 

představovaly pouze společenskou potřebu podílení se každého člena celku  

na jeho chodu, ať už jím byl rod či kmen. Později byl z výběru daní financován 

panovník a jeho potřeby spojené s vládou. Problematika výběru daní se během historie 

lidstva neustále vyvíjela, propracovávala a institucionalizovala. V dnešní době tvoří 

daňový systém základ financování státu a jeho společenských potřeb. 

 

Právě daně jsou vůbec prvním pojmem, který je nutné v rámci této práce definovat. Daň 

je formulována jako „povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného 

rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová1.“  

 

Daň je neúčelová, jelikož nelze ovlivnit, do kterého rozpočtu bude směřovat a jakým 

způsobem bude použita. Neekvivalentnost daně pak znamená, že poplatník nemá nárok 

na protihodnotu ve stejné výši, kterou odvedl. Platba daně se opakuje buď pravidelně  

za určitý časový úsek, a to např. právě při platbě daní z příjmů, nebo je nepravidelná  

a k platbě dochází za určitých okolností, jako například u daně z přidané hodnoty2. 

  

1.1.1 Funkce daní 

Daně jsou ekonomickým nástrojem státu, který je určen především k úhradě potřeb,  

jež slouží celé společnosti a tím i státu. Jako příklad těchto potřeb lze uvést financování 

                                                 
1 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 9. 
2 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 16. 
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školství či obrany státu. Ty jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, do kterých se řadí 

rozpočet státu, obce, kraje či státního fondu3. 

 

Daně jsou jedním z nástrojů hospodářské politiky státu, jež plní nebo mohou plnit 

mnoho funkcí. Mezi nejvýznamnější funkce daní patří: 

 fiskální, 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stimulační a 

 stabilizační.  

 

Ze všech zmíněných funkcí se za nejstarší a také nejdůležitější považuje právě funkce 

fiskální, a to protože je její podstatou naplnění veřejného rozpočtu, ze kterého jsou dále 

financovány veřejné statky4.  

 

Úlohou alokační funkce je zajištění přesunu prostředků tam, kde je jich podle státu 

nejvíce potřeba5. Stát ji uplatňuje ve chvíli, kdy se trh projevuje neefektivně v alokaci 

zdrojů. Příčinou tohoto selhání může být existence externalit, veřejných statků  

nebo nedokonalá konkurence6. 

 

Redistribuční funkce slouží pro snížení rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů, kdy 

se daně vybírají z větší části od bohatších, což státu následně umožňuje zvyšovat příjmy 

chudších subjektů skrze transferové platby.  

 

Co se týče funkce stimulační, ta se projevuje prostřednictvím daňových úspor  

anebo naopak vyšším zdaněním, aby byl podpořen ekonomický růst. Prostřednictvím 

této funkce stát podporuje či reguluje spotřebu určitých statků. Jako příklad negativní 

stimulace lze uvést vysoké zdanění alkoholických nápojů nebo cigaret7.  

 

                                                 
3 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 11-13. 
4 VOLKÁNOVÁ, Z. KLAZAR, S. Daně, daňová politika a teorie, s. 11. 
5 tamtéž, s. 12. 
6 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 19. 
7 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 11-13. 
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Poslední zmíněnou funkcí je funkce stabilizační, ta slouží ke zmírnění výkyvů  

mezi jednotlivými fázemi ekonomického cyklu. V době expanze, kdy rostou důchody  

i spotřeba, jsou daně odčerpávány do veřejných rozpočtů ve větší míře a vytváří  

tak rezervu pro období recese. Stát pak tuto rezervu využívá k nastartování ekonomiky8.  

 

Funkce daní se vyvíjely postupně. V současné době je jejich výčet stabilizován  

a příslušnou legislativou státu vymezen. 

 

1.1.2 Členění daní 

Daně lze členit podle mnoha hledisek. Nejčastěji uváděným členěním daní v odborné 

literatuře je členění podle vazby na důchod poplatníka. Toto členění rozlišuje daně na: 

 daně přímé, 

 daně nepřímé.  

 

Přímé daně jsou placeny poplatníkem z jeho důchodu a nelze je přenést na jiný subjekt. 

Jedná se o daně majetkové, kterými jsou například daň z nemovitosti nebo daně 

důchodové, které zahrnují daně z příjmu jak fyzických, tak právnických osob. 

V krajních případech lze do přímých daní zařadit i daň z hlavy.  

 

U daní nepřímých předpokládáme, že jsou odváděny subjektem, který ovšem daň 

z vlastního důchodu neplatí, ale přenáší ji na jiný subjekt. Mezi tyto daně lze řadit daň 

z přidané hodnoty, spotřební daně, ale i cla9. 

 

Mezi další hlediska členění daní uvádějící Kubátová10 nebo Stejskal11 patří členění: 

- podle charakteru veličiny, z níž se daně platí: 

 kapitálové, 

 běžné, 

- podle adresnosti: 

 osobní, 

                                                 
8 VOLKÁNOVÁ, Z. KLAZAR, S. Daně, daňová politika a teorie, s. 13. 
9 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 20. 
10 tamtéž, s. 20-25.  
11 STEJSKAL, J. Daňová teorie a politika, s. 10-17. 
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 in rem (neboli na věc), 

- podle objektu daně: 

 z důchodu, 

 ze spotřeby, 

 z majetku, 

 z hlavy, 

- podle stupně progrese: 

 proporcionální, 

 progresivní, 

 regresivní, 

- podle rozpočtu, do kterého plynou: 

 státní, 

 municipální, 

 vyšších územně-správních celků, 

 svěřené, 

- podle vztahu mezi výší daně a jejího základu: 

 stanovené bez vztahu ke zdaňovacímu zákonu, 

 specifické, 

 ad valorem (neboli k hodnotě).  

 

1.2 Daňový subjekt 

Daňový subjekt je jedním z konstrukčních prvků daně. Daňovým subjektem je osoba, 

která je „podle zákona povinná strpět, odvádět nebo platit daň12.“ Daňové subjekty  

lze rozdělit z hlediska konstrukce a pravidel placení na daňové poplatníky a daňové 

plátce13. Dle zákona je povinností každého daňového subjektu registrace u správce 

daně, resp. u příslušného finančního úřadu, který mu následně přidělí jeho daňové 

identifikační číslo (DIČ)14. 

 

 

                                                 
12 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 14. 
13 VOLKÁNOVÁ, Z. KLAZAR, S. Daně, daňová politika a teorie, s. 14. 
14 BONĚK, V. et al. Lexikon – daňové pojmy, s. 87. 
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1.2.1 Poplatník 

Poplatník je prvním z uvedených daňových subjektů. Je jím fyzická nebo právnická 

osoba, jejíž příjmy, úkony či majetek jsou předmětem daně, kterou je povinen platit15. 

To znamená, že poplatníkem je ta osoba, která nese důsledky zdanění, a pro niž daň 

znamená snížení jejích disponibilních příjmů16. 

 

1.2.2 Plátce 

Druhým daňovým subjektem je plátce. Opět je jím fyzická či právnická osoba, která 

pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň od poplatníků  

buď vybranou, nebo sraženou. Povinnost ale také i právo daň od poplatníků vybrat  

a odvést, je dána příslušným zákonem17. 

 

1.3 Předmět daně 

Dalším konstrukčním prvkem daní je předmět daně. Předmětem daně je určitá 

skutečnost, na kterou je daň vázána a která je dani podrobena18. Předmět daně tedy 

představuje skutečnost, za kterou je daňový subjekt povinen daň odvést.  

Tyto skutečnosti lze rozdělit na čtyři obecné skupiny, a to na: 

 důchod, 

 majetek,  

 spotřebu,  

 a hlavu.  

Z výše zmíněných skutečností jsou jednotlivé daně vypočítány a následně i uhrazeny19. 

 

V souvislosti s předmětem daně je nutné uvést, že právě předmět daně bývá v daných 

případech na základě zákona státu osvobozen. Tato část předmětu daně tedy není 

součástí základny pro výpočet daňové výše20. Pro osvobození od daně  

je charakteristické, že jej daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, 

                                                 
15 VOLKÁNOVÁ, Z. KLAZAR, S. Daně, daňová politika a teorie, s. 14-15. 
16 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 13-36. 
17 BONĚK, V. et al. Lexikon – daňové pojmy, s. 282-285. 
18 tamtéž, s. 334-352. 
19 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 13-36. 
20 BONĚK, V. et al. Lexikon – daňové pojmy, s. 334-352. 
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zahrnout do základu daně. Osvobození od daně je potom tou částí předmětu, ze které  

se daň nevybírá a dochází ke snížení daňového zatížení21. 

 

1.4 Základ daně 

Pro zjištění daňové povinnosti je také nutné určení základu daně, který tvoří další 

z konstrukčních prvků daně. Základ daně lze definovat jako „předmět daně vyjádřený 

v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel22.“ V podstatě se jedná  

o konkrétnější vyjádření předmětu daně v měrných jednotkách nebo peněžním vyjádření 

(v korunách, eurech apod.), z něhož se pomocí zákonem určených pravidel vypočítá 

samotná daň23.  

 

1.5 Sazba daně 

V neposlední řadě je důležité uvést v souvislosti s výše zmíněnými pojmy i sazbu daně, 

která při výpočtu daňové povinnosti hraje velmi podstatnou roli.  

 

Sazba daně představuje algoritmus, díky němuž se stanoví velikost konkrétní daně 

daného subjektu z jeho základu daně. Sazba daně je vždy upravena pro jednotlivé daně 

příslušným daňovým zákonem.  

 

Sazby lze rozdělit na procentní a pevné. V případě procentní sazby je nutné, aby byl 

základ daně vyjádřen v peněžních jednotkách. Procentní sazba může být buď lineární, 

což znamená, že se velikost sazby s ohledem na výši základu daně nemění,  

nebo progresivní, kdy sazba daně roste s růstem základu daně. Pevná sazba daně bývá 

určená v peněžních jednotkách na objemovou jednotku základu daně, ten je vyjádřen 

v objemových jednotkách (např. kusech, kilogramech, litrech, metrech).  

 

 

 

                                                 
21 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 13-36. 
22 tamtéž, s. 20. 
23 VOLKÁNOVÁ, Z. KLAZAR, S. Daně, daňová politika a teorie, s. 15-17. 



19 

 

Ve výjimečných případech lze používat i sazbu smíšenou, která je kombinací z části 

sazby pevné a sazby procentní24.  

 

Obsah výše uvedených pojmů je jednoznačně daný a odbornou veřejností přijatý. Tvoří 

základ daňového systému státu.   

                                                 
24 BONĚK, V. et al. Lexikon – daňové pojmy, s. 395. 
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2 ČESKÁ REPUBLIKA 

2.1 Základní údaje 

Česká republika (ČR) vznikla 1. ledna 1993 rozdělením České a Slovenské federativní 

republiky. Hlavním městem je Praha, která je i jedním ze 14 samosprávných krajů. ČR 

vstoupila do EU k 1. květnu 2004. 

 

Česká republika je parlamentní, demokratický právní stát. Zákonodárnou moc 

představuje dvoukomorový parlament, který tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Dolní 

komorou je Poslanecká sněmovna s 200 členy poslanců. Horní komoru tvoří Senát, 

jemuž zasedá 81 senátorů. Hlavou státu je prezident, jímž je od roku 2013 Miloš 

Zeman. Výkonnou moc v rámci ČR zajišťuje Vláda ČR, jednotlivá ministerstva  

a ústřední správní úřady. Správu daní a celé daňové soustavy má v gesci Ministerstvo 

financí ČR25.  

 

Tabulka 1 Základní ukazatele země26 

Počet obyvatel 10, 5 mil. GDP  1,5% 

Rozloha 78, 8 tis. km2 Inflace 0,4% 

Měna Koruna česká (CZK) Nezaměstnanost 5,9 %27 

Kurz Kč vůči € 1 EUR = 27,533 Kč28 Průměrná hrubá mzda 27 200 Kč 

 

2.2 Daňová soustava 

Daňovou soustavu vytváří souhrn všech daní, které na území daného státu existují. 

Spojení těchto daní zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, které jsou již popsány 

v předchozí kapitole. Hlavním úkolem daňové soustavy je efektivní výběr daní, který  

je rozhodujícím příjem veřejného rozpočtu. Česká daňová soustava je založena systému 

                                                 
25 PRAŽSKÝ HRAD. Česká republika [online]. [cit. 2015-02-08]. Dostupné z: [online]. [cit. 2015-02-

10]. Dostupné z: http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/index.shtml 
26 Vlastní zpracování. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. HDP, národní účty [online]. [cit. 2015-02-10]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_narodni_ucty 
27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zaměstnanost, nezaměstnanost [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace 
28 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu – měsíční průměry [online]. [cit. 2015-02-10]. 

Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_mena.jsp?mena=EU

R 
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přímých a nepřímých daní. Jednotlivé daně, které tvoří daňovou soustavu ČR, jsou 

zobrazeny v následujícím schématu:  

 

Schéma 1 Daňová soustava ČR29 

 

 

Do české daňové soustavy lze zahrnout i další odvody daňového charakteru. Konkrétně 

jimi jsou pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění nebo místní 

poplatky30.  

 

2.2.1 Přímé daně 

Česká daňová soustava rozlišuje dva typy přímých daní – daně z příjmů a majetkové 

daně. Přímé daně jsou pro svou adresnost a tím i efektivnější možnost využití sociálních 

prvků, státem často sledované. Jsou také využívány státem jako nástroj regulace31.  

 

Daně z příjmů jsou upraveny podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tento 

zákon dále rozlišuje dva druhy daní z příjmů, a to daň z příjmů fyzických osob a daň 

z příjmů právnických osob32. Vzhledem k tomu, že daň z příjmů fyzických osob  

je cílem zkoumání této práce, je podrobně analyzována v následující kapitole.  

 

                                                 
29 Vlastní zpracování: VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 55-68. 
30 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 230-234. 
31 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 55-68. 
32 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. 
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Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na všechny právnické osoby ve státě, z toho 

důvodu tvoří z hlediska přímých daní důležitý podíl příjmů veřejných rozpočtů. 

 

Majetkové daně jsou v české daňové soustavě pouze daněmi doplňkovými,  

což znamená, že stát na ně neklade tak velký důraz. Majetkové daně jsou tvořeny daní 

z nemovitých věcí a silniční daní.33 Do roku 2013 byly vybírány i daně z převodu 

nemovitostí, daň darovací a daň dědická.  

 

2.2.2 Nepřímé daně 

Do nepřímých daní současné daňové soustavy spadají daň z přidané hodnoty a spotřební 

daň. Objektem těchto daní je spotřeba34. Tu se stát prostřednictvím těchto daní snaží  

u některých typů zboží regulovat. Proto je spotřební daň uvalena na ten typ zboží,  

jehož spotřebu se stát snaží snížit, jelikož je považována za škodlivou. V ČR je vztahuje  

na minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky35. 

 

Legislativní úprava české daně z přidané hodnoty (DPH) se shoduje  

se směrnicí Rady 2006/112/ES.36 Na tuto daň je zaměřen proces harmonizace daní 

v rámci zemí EU. Snahou EU je sladění daní v jednotlivých členských zemích. Jelikož 

DPH je součástí všech daňových soustav členských zemí a příjmy z výběru této daně 

tvoří nezanedbatelnou složku ve veřejném rozpočtu, je logické, že je jedním  

ze základních harmonizačních cílů EU.  

 

Předmětem daně je dodání zboží, poskytnutí i přijetí služeb, pořízení zboží a nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu a dovoz zboží37. V České republice 

rozlišujeme dvě sazby této daně – základní sazbu ve výši 21% a sníženou sazbu, kterou 

činí 15%38. Snížená sazba se uplatňuje u základních potravin, knih, novin, časopisů, 

zdravotní a sociální péče atd.39 

                                                 
33 VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém 2014, s. 58. 
34 tamtéž, s. 60. 
35 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 2014. § 1 odst. 1.  
36 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 230-234. 
37 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 2014. § 2 odst. 1.  
38 tamtéž, § 47 odst. 1.   
39 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 230-234. 
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3 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR 

Problematiku daně z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů. Cílem této kapitoly je charakteristika a analýza jednotlivých konstrukčních 

prvků této daně a zároveň i jejich vzájemných vazeb, které vedou ke způsobu zjištění 

vlastní daňové povinnosti poplatníka. 

 

3.1 Poplatníci daně  

Jak již název napovídá, poplatníky této daně jsou fyzické osoby. Zákon o dani z příjmů 

fyzických osob (ZDP) rozlišuje dva typy poplatníků. Jsou jimi: 

 daňoví rezidenti, 

 daňoví nerezidenti.  

 

„Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 

republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují40.“ Poplatníkem, který se obvykle zdržuje 

na území ČR, je ten, jenž zde pobývá alespoň 183 dní v daném kalendářním roce,  

do této doby se započítává každý započatý den pobytu na území ČR41.  

 

Daňová povinnost daňových rezidentů se vztahuje dle ZDP na „příjmy plynoucí  

ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí42.“ 

 

Daňovými nerezidenty jsou ti poplatníci, kteří nesplňují podmínky daňového rezidenta 

nebo ti, o kterých tak o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Jejich daňová povinnost  

se vztahuje pouze na příjmy, jež plynou ze zdrojů na území ČR43.  

 

3.2 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle ZDP tyto příjmy: 

a) příjmy ze závislé činnosti, 

b) příjmy ze samostatné činnosti, 

                                                 
40 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 2 odst. 2.  
41 tamtéž, § 2 odst. 4. 
42 tamtéž, § 2 odst. 2. 
43 tamtéž, § 2 odst. 3. 
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c) příjmy z kapitálového majetku, 

d) příjmy z nájmu, 

e) ostatní příjmy44, 

a to jak příjmy v peněžní, tak i nepeněžní podobě dosažené i směnou. V případě 

nepeněžního příjmu je nutné stanovit jeho ocenění neboli finanční hodnotu příjmu.  

Lze ji určit např. pomocí zvláštního právního předpisu, oceněním podle účetních 

předpisů nebo znaleckým posudkem45.  

 

Každý z výše zmíněných příjmů je označován také jako dílčí základ daně. Součet těchto 

dílčích základů daně dále tvoří základ daně. 

 

Daň z příjmů fyzických osob se dle ZDP nevztahuje na příjmy získané nabytím akcií 

nebo podílových listů, vydáním majetku, úvěry nebo zápůjčky, příjmy z rozšíření  

nebo vypořádání společného jmění manželů a další uvedené v  § 3 odst. 4 tohoto 

zákona46. 

 

Od daně jsou osvobozeny příjmy uvedené v § 4 ZDP, jsou jimi např. příjmy v podobě 

ceny z veřejné soutěže nebo sportovní soutěže nepřevyšující 10 000 Kč; příjmy  

ve formě dávek z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, dávky pro osoby  

se zdravotním postižením; příjmy z prodeje rodinného domu, pokud v něm měl 

prodávající bydliště nejméně 2 roky před prodejem47. 

 

3.2.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Do příjmů ze závislé činnosti, které upravuje § 6 ZDP, lze zařadit: 

a) plnění v podobě příjmu z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru 

a obdobného poměru, nebo v podobě funkčního požitku,  

b) příjmy za práci člena družstva, společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty komanditní společnosti, 

c) odměny člena či samotného orgánu právnické osoby a likvidátora48. 

                                                 
44 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 3 odst. 1.  
45 BRYCHTA, I. et al. Daň z příjmů: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2014, s. 3. 
46 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 3 odst. 4.  
47 tamtéž, § 4.  
48 tamtéž, § 6 odst. 1. 
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Další příjmy, které se řadí mezi příjmy ze závislé činnosti, se nachází v § 6 ZDP.  

 

Dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající 

pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti  

a pojistnému na všeobecné pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit 

zaměstnavatel. Částka povinného pojistného, o kterou se příjmy navyšují, odpovídá  

34 % z příjmů ze závislé činnosti49.  

 

3.2.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

Příjmy ze samostatné činnosti představují příjmy spojené s podnikatelskou činností  

a jiné samostatné výdělečné činnosti.  

 

„Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je: 

a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjem ze živnostenského podnikání, 

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), 

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku.50“ 

 

Dále lze do příjmů ze samostatné činnosti zařadit příjem z užití nebo poskytnutí práv 

z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných, příjmy z vydávání 

a rozšiřování literárních a jiných děl, příjem z nájmu obchodního majetku a příjem 

z výkonu nezávislého povolání51.  

 

Dílčím základem daně jsou příjmy ze samostatné činnosti snížené o výdaje vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů52. Pokud poplatník neuplatní výdaje, které 

prokazatelně vynaložil, může si uplatnit výdaje stanovené ZDP ve výši: 

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

z živnostenského podnikání řemeslného, 

                                                 
49 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 6 odst. 12. 
50 tamtéž, § 7 odst. 1. 
51 tamtéž, § 7 odst. 2.  
52 tamtéž, § 7 odst. 3.  
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b) 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, 

c) 40 % z příjmů z jiného neuvedeného v písmenech a) a b) anebo z příjmů z jiné 

samostatné činnosti; nejvýše do částky 800 000 Kč, 

d) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše  

do částky 600 000 Kč53.  

 

U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je dílčím základem 

daně poměrná část základu daně nebo daňová ztráta veřejné obchodní společnosti. 

Poměrná část odpovídá poměru podílu na zisku společníka54.  

 

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

základu daně poměrná část základu daně, která odpovídá poměru podílu na zisku 

komplementáře, nebo daňová ztráta komanditní společnosti55.  

 

3.2.3 Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku upravuje § 8 ZDP, převážně se jedná o příjmy spojené 

s držením finančního majetku56.  

 

Mezi příjmy, které vstupují do dílčího základu daně, patří zejména úroky z účtů, které 

nejsou určeny k podnikání, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, úroky 

a poplatky z prodlení, úrokové a jiné výnosy z držby směnek57.  

 

Příjmy kapitálového majetku zdaněné zvláštní sazbou daně jsou především podíly  

na zisku, úroky a jiné výnosy z držení cenných papírů, podíly na zisku tichého 

společníka, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky 

penzijního připojištění se státním příspěvkem a plnění ze soukromého životního 

pojištění snížené o zaplacené pojistné58.  

 

                                                 
53 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 7 odst. 7. 
54 tamtéž, § 7 odst. 4. 
55 tamtéž, § 7 odst. 5.  
56 DVOŘÁKOVÁ, V. et al. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014, s. 91. 
57 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 8 odst. 1.  
58 tamtéž, § 8 odst. 1.  
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3.2.4 Příjmy z nájmu 

Jedná se o příjmy plynoucí z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a movitých věcí59 

vymezené v § 9 ZDP.  

 

Dílčím základem daně je u tohoto příjmu rozdíl mezi příjmy a výdaji na jejich dosažení, 

zajištění a udržení60. Pokud poplatník neuplatní skutečné výdaje, může uplatnit výdaje 

ve výši 30 % z příjmů; nejvýše do částky 600 000 Kč61.  

 

3.2.5 Ostatní příjmy 

Do ostatních příjmů, které jsou upraveny v § 10 ZDP, lze zařadit příjmy, které nespadají 

do příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti, kapitálových příjmů nebo příjmů 

z nájmu. Mezi tyto příjmy patří např. příjmy z příležitostných činností a nájmů, příjmy 

z převodu věci, výhry v loteriích, ceny z veřejných a sportovních soutěží62. Ostatní 

příjmy mají převážně příležitostný charakter, který nebývá hlavním zdrojem příjmů 

poplatníka63.  

 

U ostatních příjmů je dílčím základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně 

vynaložené na jeho dosažení. Pokud jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu 

vyšší než samotný příjem, k rozdílu se nepřihlíží. 64 

 

3.3 Základ daně 

Základem daně je dle ZDP „částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi  

ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení65,“ pokud ZDP u příjmů upravených podle § 6 – 10 nestanoví jinak.  

Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. 

 

 

 

                                                 
59 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 9 odst. 1.  
60 tamtéž, § 9 odst. 3. 
61 tamtéž, § 9 odst. 4. 
62 tamtéž, § 10 odst. 1. 
63 DVOŘÁKOVÁ, V. et al. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014, s. 92-93. 
64 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 10 odst. 4. 
65 tamtéž, § 5 odst. 1. 
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3.3.1 Nezdanitelná část základu daně 

Nezdanitelná část snižuje základ daně, ze kterého je po tomto snížení daň vyčíslena. 

Nezdanitelnou část lze uplatnit pouze jednou za zdaňovací období.  

 

Tabulka 2 Nezdanitelná část základu daně66 

odpočet podmínky dle § 15 
výše odpočtu za zdaňovací 

období 

bezúplatné 

plnění 

bezúplatné plnění poskytnuté obcím, krajům, 

organizačním složkám státu, právnickým osobám 

(pořadatelé veřejných sbírek) na financování 

vědy, vzdělání, kultury a další – na účely sociální, 

zdravotnické, ekologické a další v § 15 odst. 1 

min. 2 % základu daně nebo 

1 000 Kč, maximálně 15% 

základu daně; odběr krve – 

2 000 Kč, odběr orgánu – 

20 000 Kč 

úroky z 

úvěrů 

úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření, 

úroky z hypotečního úvěru poskytnuté bankou, 

stavební spořitelnou, zahraniční bankou snížené o 

státní příspěvek 

max. 300 000 Kč pro jednu 

společně hospodařící 

domácnost 

příspěvek 

na penzijní 

připojištění 

penzijní připojištění se státním příspěvkem 

uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; 

částka, kterou lze odečíst, je rovna úhrnu 

příspěvků zaplacených poplatníkem  

max. 12 000 Kč  

pojistné na 

soukromé 

životní 

pojištění 

zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění 

uzavřené mezi poplatníkem a pojišťovnou na 

základě pojistné smlouvy 

max. 12 000 Kč  

členské 

příspěvky 

členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím 

období členem odborové organizace, která 

obhajuje hospodářské a sociální zájmy 

zaměstnanců 

do výše 1,5 % zdanitelných 

příjmů dle § 6 ZDP (vyjma 

příjmů zdaněných srážkou), 

max. 3 000 Kč  

úhrady za 

zkoušky 

úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání, pokud nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem ani uplatněny jako výdaj  

podle § 24 

max. 10 000 Kč, u 

poplatníka se zdravotním 

postižením max. 13 000Kč, 

s těžším zdravotním 

postižením max. 15 000 Kč  

                                                 
66 Vlastní zpracování. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2014. § 15. 
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3.4 Odčitatelné položky 

Odčitatelné položky podobně jako nezdanitelné části daně snižují základ daně  

před zdaněním. „Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla 

vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích 

obdobích následujících bezprostředně po období, ze kterého se daňová ztráta 

vyměřuje67.“ 

 

Dále lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 

odborného vzdělávání nejpozději však ve třetím období následujícím po období,  

ve kterém vznikly68.  

 

3.5 Sazba daně 

K určení výše daně z příjmů fyzických osob používá český ZDP procentuální – lineární 

typ sazby. Daň, která je stanovena ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část  

a odčitatelné položky zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, činí 15 %69.  

 

3.5.1 Solidární zvýšení daně 

K solidárnímu zvýšení daně došlo v ČR od roku 2013. Solidární zvýšení činí 7 % 

z rozdílu, který nabývá pouze kladných hodnot, mezi: 

a)  součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně dle ZDP § 6 a dílčího 

základu daně dle § 7  

b) a 48násobkem průměrné mzdy stanovené zákonem upravujícím pojistné  

na sociální zabezpečení70. 

 

Výše 48násobku průměrné mzdy činila v roce 2014 hodnotu 1 245 216 Kč. Jestliže jsou 

příjmy plynoucí z § 6 ZDP a DZD§7 vyšší než tato hodnota, podléhají následně 

solidárnímu zvýšení daně.  

 

 

                                                 
67 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 2014. § 34 odst. 1.  
68 tamtéž, § 34 odst. 4-5.  
69 tamtéž, §16. 
70 tamtéž, § 16a odst. 2. 
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3.6 Slevy na dani 

Slevy na dani poplatníků jsou obsaženy v § 35 – 35c ZDP. Slevy na dani si poplatník 

může odečíst od již vypočítané daně, pokud splňuje podmínky jednotlivých slev 

uvedených v tomto zákoně, a to do výše daňové povinnosti vypočtené dle zákona  

za zdaňovací období. 

  

Tabulka 3 Slevy na dani71 

sleva na dani podmínky výše slevy 

základní sleva 

slevu na dani mohou uplatnit všichni, 

s výjimkou poplatníka, který k  

1. 1. 2014 pobírá starobní důchod 

24 840 Kč 

na manžela 

(manželku) 

žijící ve společně hospodařící 

domácnosti, a pokud vlastní příjem 

manžela (manželky) v r. 2014 

nepřesahuje 68 000 Kč 

24 840 Kč, 

dvojnásobek, jestliže 

je manžel (manželka) 

držitelem ZTP/P 

průkazu 

základní sleva na 

invaliditu 

pobírá-li poplatník invalidní důchod 

pro invaliditu 1. a 2. stupně 
2 520 Kč 

rozšířená sleva na 

invaliditu 

pobírá-li poplatník invalidní důchod 

pro invaliditu 3. stupně  
5 040 Kč 

na držitele průkazu 

ZTP/P 
Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P 16 140 Kč 

na studenta 

Poplatník, který se soustavně 

připravuje na budoucí povolání 

studiem, do dovršení 26 let (u 

doktorského studia do 28 let) 

4 020 Kč 

 

3.7 Daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je uvedeno v § 35c. 

Jestliže je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než vypočítaná daňová 

                                                 
71 Vlastní zpracování. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2014. § 35ba.  
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povinnost za dané zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem.  

Aby si ovšem poplatník mohl uplatnit daňový bonus, musí být jeho výše minimálně  

100 Kč. Maximálně lze čerpat daňový bonus do výše 60 300 Kč72.  

 

Tabulka 4 Daňové zvýhodnění73 

daňové zvýhodnění podmínky výše zvýhodnění 

na vyživované dítě 

žijící ve společně hospodařící 

domácnosti, nedovršilo věk 26 let a 

soustavně se připravuje na budoucí 

povolání 

13 404 Kč, 

dvojnásobek, jestliže 

je držitelem ZTP/P 

průkazu 

 

3.8 Algoritmus pro výpočet daně z příjmů fyzických osob 

Pro přesnější pochopení výpočtu vlastní daňové povinnosti je postup rozdělen na dvě 

části. První část určuje výpočet samotného základu daně. Druhá část na ni navazuje  

a vysvětluje proces výpočtu vlastní daňové povinnosti.  

 

3.8.1 Algoritmus stanovení základu daně 

Základ daně z příjmů fyzických osob lze stanovit součtem dílčího základu daně  

§6 a proměnné A. Proměnnou A představuje součet jednotlivých dílčích základů daně 

§7 až § 10. Základ daně lze určit podle následujícího vzorce: 

 

Základ daně = DZD§ 6 + A 

A = DZD§ 7 + DZD§ 8 + DZD§ 9 + DZD§ 10 

 

Od proměnné A lze odečíst ztrátu, a to maximálně do její výše. V případě, kdy  

je hodnota proměnné A ≤ 0, nepřičítá se k dílčímu základu daně § 6. Základ daně pak 

tvoří pouze dílčí základ daně § 674.  

 

 

 

                                                 
72 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2014. § 35c odst. 3. 
73 Vlastní zpracování. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2014. § 35c odst. 1. 
74 POLÁK, M. et al. Daň z příjmů fyzických osob, s. 28-36. 
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3.8.2 Algoritmus stanovení vlastní daňové povinnosti 

V následující tabulce je vysvětlen postup stanovení vlastní daňové povinnosti z výše 

zjištěného základu daně.  

 

Tabulka 5 Stanovení vlastní daňové povinnosti75 

Základ daně 

- nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP 

- odčitatelné položky od základu daně dle § 34 ZDP 

= Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 

* sazba daně 15 % dle § 16 ZDP 

* solidární zvýšení daně 7 % dle § 16a ZDP 

= Daň 

- slevy dle § 35ba ZDP (lze odečíst max. do 0) 

- daňové zvýhodnění dle §35c ZDP 

= Vlastní daňová povinnost 

- zálohy na daň zaplacené během zdaňovacího období 

= Doplatek/Přeplatek/Daňový bonus 

 

Po zjištění výše vlastní daňové povinnosti snížené o zaplacené zálohy je nutné podat 

daňové přiznání. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí dle ZDP podat 

každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem této daně, přesáhly 15 000 Kč.  

 

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem této 

daně, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Další podmínky k podání 

daňového přiznání lze nalézt v ZDP.  

 

Daňové přiznání je nutné podat do 31. března daného roku, do 30. června daného roku 

v případě, že poplatník pověřil k podání přiznání daňového poradce76. Vzor českého 

přiznání daně z příjmů fyzických osob se nachází v příloze této práce.   

                                                 
75 Vlastní zpracování. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2014.  
76 tamtéž, § 38g. 
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4 PORTUGALSKO 

4.1 Základní údaje 

Portugalsko vzniklo dne 5. října 1910, s oficiálním názvem Republica Portuguesa. 

Hlavním městem je Lisabon, jenž tvoří společně s dalšími 18 distrikty a 2 autonomními 

regiony (Azory a Madeira) Portugalsko. Portugalsko vstoupilo v roce 1986  

do Evropského společenství a od roku 1999 je členem Eurozóny77. 

 

Portugalsko je polo-prezidentskou, demokratickou republikou s jednokomorovým 

parlamentem nazývaným Shromáždění republiky, které tvoří 230 poslanců. V čele státu 

stojí prezident, kterým je od roku 2006 Aníbal Cavaco Silva78.  

 

Tabulka 6 Základní ukazatele země79 

Počet obyvatel 10, 4 mil. GDP 0,7% 

Rozloha 89,456 tis. km2 Inflace - 0,27 % 

Měna Euro (EUR) Nezaměstnanost 13,5 % 

Kurz EUR vůči Kč 1 EUR = 27,533 Kč80 Průměrná hrubá mzda 1 018 € 

 

4.2 Daňová soustava 

Daňová soustava Portugalska je vytvořena na základě systému přímých a nepřímých 

daní doplněných o oboustranně placené pojištění na sociální zabezpečení81. Podobně  

je tomu tak u většiny daňových soustav zemí Evropské unie, jejímž dlouhodobým cílem 

je harmonizace daňových systémů členských zemí. 

 

Jednotlivé daně, jež utváří tuto daňovou soustavu, jsou uvedeny v následujícím 

schématu. 

                                                 
77 GOVERNO DE PORTUGAL. Portuguese democrasy [online]. [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 

http://www.portugal.gov.pt/en.aspx 
78 PRESIDENCY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC. President of the republic [online]. [cit. 2015-02-

14]. Dostupné z: http://www.presidencia.pt/?idc=3&idl=2 
79 Vlastní zpracování. STATISTICS PORTUGAL. Main indicators [online]. [cit. 2015-02-14]. Dostupné 

z: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_princindic  
80 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu – měsíční průměry [online]. [cit. 2015-02-10]. 

Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_mena.jsp?mena=EU

R 
81 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii., s. 309-313. 
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Schéma 2 Daňová soustava Portugalska82 

 

 

4.2.1 Přímé daně 

První skupinu přímých daní portugalské daňové soustavy tvoří daně z příjmů. Ty lze 

dále rozdělit na daň z příjmů fyzických osob, jejichž podrobný popis se nachází 

v následující kapitole, a daň z příjmů a zisků společností.  

 

Daň z příjmů a zisků společností (portugalsky Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas) je upravena zákonem č. 442-B/88, de 30 de Novembro. Tato 

daň se vztahuje na všechny subjekty portugalského obchodního práva, které jsou 

rezidenty Portugalska nebo mají na jeho území stálou provozovnu. Většinou jsou jimi 

společnosti typu akciové společnosti (SA) či společnosti s ručením omezeným (Lda.)83.  

 

Druhou skupinou přímých daní jsou majetkové daně. Ty tvoří daň z nemovitostí, která 

je vybírána jednou ročně z nemovitého majetku umístěného v dané municipalitě.  

Do roku 2003 byla vybírána i daň dědická a darovací, k 1. 1. 2004 byly ovšem tyto daně 

zrušeny84.  

 

 

 

                                                 
82 Vlastní zpracování. ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 309-313. 
83 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 288-289. 
84 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 309-313. 
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4.2.2 Nepřímé daně 

Nepřímé daně v portugalské daňové soustavě tvoří daň z přidané hodnoty a spotřební 

daň. Portugalsko se pomocí těchto daní snaží stejně jako ostatní státy regulovat spotřebu 

určitých druhů zboží. U daně spotřební jsou jimi konkrétně – pivo, líh, meziprodukty, 

minerální oleje, tabák a tabákové výrobky, jež jsou předmětem této daně. Na rozdíl  

od české spotřební daně víno není předmětem této daně. 

 

Stejně jako je tomu u ostatních zemí EU, legislativní úprava portugalské daně z přidané 

hodnoty je v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES ovšem s určitými výjimkami 

garantovanými Portugalsku přístupovou smlouvou a odlišnými sazbami  

pro kontinentální území a autonomní regiony85. Tyto sazby jsou uvedeny v tabulce č. 7.  

 

Tabulka 7 Sazby DPH v Portugalsku86 

 

Portugalská DPH na rozdíl od české rozlišuje tři typy sazeb. Sazbu základní, střední  

a sníženou. Snížená sazba se uplatňuje na základní potraviny, zdravotnické potřeby, 

knihy, noviny, léky, služby hromadné dopravy a hotelové ubytování. Sazba střední  

se vztahuje na konzervované maso a ryby, dále na paliva a oleje označené jako vládou 

schválené látky a vstupné na hudební, taneční či divadelní představení, kino, býčí 

zápasy a cirkus. Základní sazba se uplatňuje na zbylé zboží a služby, které jsou 

předmětem této daně87.  

  

                                                 
85 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 309-313.  
86 Vlastní zpracování. WORLDWIDE VAT, GST AND SALES TAX GUIDE. 2014 [online]. [cit. 2015-

03-10]. Dostupné z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-

guide-2014/$FILE/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide-2014.pdf 
87 WORLDWIDE VAT, GST AND SALES TAX GUIDE. 2014 [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide-

2014/$FILE/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide-2014.pdf 

 
Kontinentální 

Území 

Autonomní region 

Madeira 

Autonomní region 

Azory 

Základní sazba 23 % 22 % 18 % 

Střední sazba 13 % 12 % 10 % 

Snížená sazba 6 % 5 % 5 % 
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5 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB  

V PORTUGALSKU 

Způsob zdanění příjmů fyzických osob v Portugalsku je stanoven zákonem č. 442-A/88 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Cílem této 

kapitoly je analýza předmětné problematiky založená na charakteristice základních 

konstrukčních prvků daně a souvislostí mezi nimi v rámci tohoto zákona.  

 

5.1 Poplatníci daně 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleni na daňové rezidenty a daňové 

nerezidenty Portugalska.  

 

Za daňového rezidenta je považována osoba, která pobývá na území Portugalska více 

jak 183 dní v roce, nebo osoba, která je portugalské národnosti s místem bydliště 

v daňovém ráji. Daňovým rezidentem je také osoba, jejíž manžel či manželka  

je daňovým rezidentem Portugalska. Dále je jím osoba, která pobývá na území 

Portugalska kratší dobu než 183 dní, ale která má k 31. prosinci daného roku k dispozici 

bydlení naznačující záměr trvalého pobytu. Daňovým rezidentem je rovněž osoba, která 

je k 31. prosinci členem posádky lodě či letadla provozovaném společností, která  

je daňovým rezidentem Portugalska88.  

 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají všechny příjmy daňových rezidentů  

včetně těch, které plynou ze zdrojů mimo území Portugalska.  

 

Daňovým nerezidentem je osoba, jež nesplňuje výše popsané podmínky. Dani poté 

podléhají pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území Portugalska89.  

 

  

                                                 
88 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 16°. 
89 tamtéž, Artigo 15°. 
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5.2 Předmět daně 

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na výši získaných příjmů v daném zdaňovacím 

období sníženou o příslušné odpočty, které jsou rozděleny do následujících kategorií:  

 kategorie A – příjmy ze závislé činnosti, 

 kategorie B – příjmy ze samostatné činnosti a podnikání, 

 kategorie E – příjmy z investic,  

 kategorie F – příjmy z pronájmu,  

 kategorie G – příjmy z kapitálového majetku,  

 kategorie H – penze.  

Příjmem se rozumí jak příjem peněžní tak i nepeněžní podobě (v naturáliích),  

a to bez ohledu na to v jaké měně či formě je přijat90.  

 

5.2.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Do příjmů kategorie A lze dle IRS zařadit všechny odměny vyplacené poplatníkovi 

z následujících činností: 

a) činnosti prováděné na základě smlouvy o pracovněprávním vztahu, 

b) činnosti související s poskytováním služeb veřejných úřadů, 

c) přijaté platby spojené s příjmy z předčasného odchodu do důchodu, s nimi 

spojené dávky plynoucí ze systému sociálního zabezpečení, a to dle zákonem 

stanovených podmínek. 

Tyto příjmy mohou být přijaty v podobě mezd, platů, provizí, spropitného, odměn  

a dalších plnění uvedených v tomto zákoně91. 

 

Do příjmů dle kategorie A lze dále zahrnout mzdy členů statutárních orgánů 

kolektivních osob a společností vyjma příjmů z činnosti auditora a další příjmy 

stanovené v tomto zákoně92.   

 

Od hrubého příjmu dle kategorie A si každý z poplatníků může odečíst zaplacené 

pojištění na sociální zabezpečení, dále také 72 % z dvanáctinásobku minimální mzdy 

                                                 
90 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 1° odst. 2.  
91 tamtéž, Artigo 2° odst. 1-2. 
92 tamtéž, Artigo 2° odst. 3.  
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(pro r. 2014 ve výši 4 104 €93). Ve výjimečném případě jednostranného ukončení 

pracovní smlouvy bez udání důvodu ze strany zaměstnance, si smí tento zaměstnanec 

odečíst zaplacenou kompenzaci zaměstnavateli ve výši stanovené soudem či notářsky 

ověřenou dohodou. Zvláštní podmínky platí pro zaměstnání rychlého opotřebení 

schopností pracovníka, které konkrétně zahrnuje sportovce, horníky a rybáře94. Další 

odpočty vztažené k příjmům kategorie A jsou uvedeny v IRS, článcích 25° – 27°.  

 

Dílčí základ daně je vypočítán jako rozdíl hrubých příjmů a výše popsaných odpočtů.  

 

5.2.2 Příjmy ze samostatné činnosti a podnikání 

Do příjmů, které se řadí do kategorie B – příjmy ze samostatné činnosti a podnikání, 

 lze řadit následující příjmy: 

a) příjmy plynoucí z výkonu jakékoliv komerční, průmyslové, zemědělské, 

lesnické činnosti nebo činnosti spojené s chovem zvířat,  

b) příjmy vzniklé v daném zdaňovacím období z činností osoby samostatně 

výdělečné činné poskytující služby včetně služeb vědeckých, uměleckých  

nebo technických, 

c) příjmy z poskytování duševního (např. autorská práva) či průmyslového 

vlastnictví nebo příjmy z poskytování informací týkajících se průmyslového, 

obchodního nebo vědeckého odvětví95. 

 

Mezi příjmy kategorie B jsou dále zařazeny také: 

 příjmy z nemovitého majetku získané v rámci podnikatelské činnosti, 

  příjmy z investic spojené s podnikatelskou činností, 

 kapitálové zisky vznikající v rámci podnikatelské či odborné činnosti a další 

příjmy uvedené v tomto zákoně96. 

 

                                                 
93 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
94 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 3° odst. 1., Artigo 25°- 27°. 
95 tamtéž, Artigo 3° odst. 1.  
96 tamtéž, Artigo 3° odst. 2-6.  
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Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a podnikání mohou být zdaněny ve dvou 

režimech. A to v režimu zjednodušeném za předpokladu splnění všech zákonem daných 

podmínek nebo v uspořádaném účetním režimu.  

 

Při zahájení své činnosti si musí poplatník vybrat, který z režimů zdanění si vybere  

a následně jej zapíše do prohlášení o zahájení činnosti. Vybraný režim musí poté 

dodržovat během příštích třech let. V případě, že se poplatník rozhodne režim změnit, 

musí tuto změnu zapsat a nahlásit do 31. března daného zdaňovacího období97. 

 

Zjednodušený režim 

Příjmy mohou být zdaněny v rámci zjednodušeného režimu, jestliže není poplatník 

povinen dle zákona používat uspořádaný účetní režim nebo jeho roční obrat nepřesahuje 

200 000 €.  

 

Prostřednictvím zjednodušeného režimu je dílčí základ daně vypočítán pomocí součinu 

předdefinovaných koeficientů a hrubého příjmu poplatníka: 

 0,15 na prodej zboží a výrobků, hotelové a obdobné služby, služby související 

s občerstvením, 

 0,75 na hrubé příjmy plynoucí z nezávislých povolání uvedených v článku 151° 

IRS, 

 0,95 na licenční poplatky, příjmy z nemovitých věcí v rámci podnikatelské 

činnosti, příjmy z investic a pronájmu, 

 0,30 na dotace a granty, např. dotace a granty pro nákup zařízení, 

 0,10 na operativní vládní dotace (např. příspěvky na školení zaměstnanců)  

a další výše nezmíněné příjmy.  

Výše dílčího základu daně musí mít minimální hodnotu 60 % ze stanovené minimální 

mzdy (4 104 €)98. 

 

                                                 
97 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 28° odst. 1-13.  
98 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
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Uspořádaný účetní režim 

Každý poplatník používající tento režim musí vést účetnictví. Prostřednictvím 

účetnictví je schopen zjistit skutečné náklady spojené s jeho činností, které mu v daném 

roce vznikly. Od hrubých ročních příjmů poplatník odečte zjištěné náklady a vzniká  

mu dílčí základ daně z kategorie B. I tento režim obsahuje několik výjimek: 

 v případě, kdy poplatník používá část vlastního domu k chodu podnikání, lze 

odečíst některé náklady, kterými jsou nájem, energie, výdaje za telefon,  

a to maximálně do výše 25 % celkového součtu těchto nákladů, 

 mezi náklady, které naopak nelze odečíst od hrubých příjmů, patří cestovné  

a náklady na ubytování, jejichž hodnota přesahuje 10 % z hrubých příjmů99.  

 

5.2.3 Příjmy z investic 

Za příjmy z investic jsou v rámci IRS považovány příjmy, které plynou z finančního 

majetku poplatníka.  

 

Mezi příjmy, které spadají do kategorie E, lze zařadit: 

 příjmy v podobě úroků a podobných odměn plynoucí z poskytnutí úvěrů  

či dohody o zpětném odkupu, 

 úroky a podobné odměny plynoucí z termínovaných vkladů nebo vkladových 

certifikátů poskytovaných finanční institucí, 

 podíly na zisku nebo odměny pro akcionáře z majetkového podílu na akciové 

společnosti 

 úroky z prostředků na běžném účtu, 

další finanční příjmy obsažené v IRS, ať jsou už v peněžní nebo jiné podobě, pokud  

se ovšem nejedná o příjmy či zisky spadající do jiných kategorií příjmů tohoto 

zákona100.  

 

Dílčím základem daně kategorie E jsou samotné příjmy plynoucí z finančního majetku. 

Obecně se u příjmů z investic používá progresivní sazba daně, v několika výjimečných 

                                                 
99 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 33° odst. 1-5.  
100 tamtéž, Artigo 5° odst. 1-9. 
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případech je na tyto příjmy však uvalena srážková daň ve výši 28 %. Konkrétně  

na úrokové příjmy plynoucí z dluhopisů veřejné obchodní společnosti, státních 

dluhopisů a z bankovních úroků. Srážková daň se uplatní i u dividend vyplácených 

společnostmi, které jsou rezidenty Portugalska101.  

 

5.2.4 Příjmy z pronájmu 

Jedná se o příjmy obsažené v kategorii F, jež je definuje jako příjmy z nemovitého 

majetku. Za příjmy plynoucí z pronájmu nemovitého majetku jsou považovány 

zejména: 

a) přijaté částky za poskytnutí práva k užívání budovy nebo její části a za služby 

spojené s poskytnutím tohoto práva, 

b) přijaté částky za pronájem strojů a nábytku, jež jsou součástí pronajímané 

nemovitosti,  

c) přijaté částky za poskytnutí práva k užívání nemovitosti nebo její části  

pro zvláštní účely a to včetně reklamy,  

d) přijaté částky za poskytnutí práva k užívání společných částí budovy vlastněné 

v režimu horizontálního vlastnictví. 

Dle IRS se za nemovitý majetek považují pozemky a jakékoliv stavby na nich 

situované, jež nejsou součástí obchodního majetku podniku, jenž je pronajímá  

za účelem plnění svého předmětu podnikání. Pronájem nemovitého majetku v rámci 

podnikatelské činnosti je upraven v kategorii B102.  

 

Hrubé příjmy lze snížit o náklady spojené s opravami a údržbou; dále také o komunální 

daň z nemovitosti nebo její poměrnou část, jež odpovídá poměru mezi velikostí 

pronajímané části a celkovou velikostí nemovitosti103.  

 

Na příjmy z pronájmu je rovněž uvalena srážková daň. Její výše činí 28 % z dílčího 

základu daně104.  

                                                 
101 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
102 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014.  Artigo 8° odst. 1-4.  
103 tamtéž, Artigo 41°odst. 1-3.  
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5.2.5 Příjmy z kapitálového majetku  

Mezi příjmy plynoucí z kapitálového majetku spadajícího do kategorie G lze řadit  

dle IRS například kapitálové zisky, jež jsou dále definovány v článku 10° tohoto 

zákona; odškodnění v rámci náhrady škody za zákonem daných podmínek; přijaté 

částky v rámci protiplnění za převzetí závazků bez ohledu na jejich zdroj či označení.  

 

Pokud je ovšem některý z těchto příjmů obsažen v jiné kategorii příjmů, je považován 

za příjem spadající do jedné z těchto kategorií105.  

 

Příjmy z kapitálového majetku nelze snížit o žádné odpočty či náklady s nimi spojené, 

proto jsou příjmy současně i dílčím základem daně. Výjimku tvoří kapitálové zisky,  

jež jsou zvláštní skupinou příjmů této kategorie. Odpočty, které u nich poplatník může 

uplatnit, jsou uvedeny v článku 43° IRS106.  

 

5.2.6  Penze 

Penze upravuje kategorie H uvedená v článku 11° IRS. Do těchto příjmu lze zahrnout: 

a) příjem přijatý ve formě starobního důchodu, dávky pro osoby se zdravotním 

postižením nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, výživné a další obdobné příjmy,  

b) přijaté platby od pojišťoven, penzijních fondů, nebo jakékoli jiné instituce, 

splatné v rámci doplňkových systémů sociálního zabezpečení, které jsou 

výsledkem příspěvků zaměstnavatele a které nepředstavují příjmy  

ze zaměstnání,  

c) důchody a dotace, jež nejsou zahrnuty výše,  

d) termínovanou či doživotní rentu107. 

 

Příjmy uvedené v této kategorii jsou předmětem daně pouze v případě, že jsou 

zaplaceny nebo zpřístupněny jeho příjemci108. 

                                                                                                                                               
104 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
105 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 9° odst. 1-4. 
106 tamtéž, Artigo 42°-43°.  
107 tamtéž, Artigo 11° odst. 1. 
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Stejně jako tomu bylo u příjmů ze závislé činnosti, lze i u těchto příjmů odečíst 72 % 

z dvanáctinásobku minimální mzdy Portugalska za uplynulé zdaňovací období109.  

Po tomto odpočtu vzniká dílčí základ daně pro kategorii H.  

 

5.3 Základ daně  

Základ daně je dle IRS součet příjmů jednotlivých kategorií získaných za zdaňovací 

období po odpočtech a sníženích uvedených v tomto zákoně. Do základu daně nelze 

zahrnout příjmy, které podle zákona nejsou předmětem daně, příjmy podléhající 

srážkové dani a příjmy osvobozené od daně110. Zdaňovací obdobím je kalendářní rok111. 

 

5.3.1 Odpočet ztráty 

Ztrátu vzniklou během předchozích zdaňovacích období v jedné nebo více kategoriích 

lze odečíst od základu daně. Omezení a podmínky, které limitují použití tohoto odpočtu, 

jsou uvedeny v článku 55° IRS.  

 

5.4 Sazba daně 

Sazba daně, kterou používá portugalský IRS, je typem procentní – progresivní sazby.  

Ze základu daně sníženého o ztrátu je pomocí sazby daně vypočítána daň. V tabulce 8  

je uvedena progresivní sazba daně použitá pro zdanění příjmů fyzických osob 

v Portugalsku.  

  

                                                                                                                                               
108 tamtéž, Artigo 11° odst. 3.  
109 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014.  Artigo 53° odst. 1.  
110 tamtéž, Artigo 22°odst. 1-7.  
111 tamtéž, Artigo 143°.  
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Tabulka 8 Progresivní sazba daně v Portugalsku112 

hodnota ZD nad hodnota ZD do Sazba daně 

€ € % 

0 7 000 14,50 

7 000 20 000 28,50 

20 000 40 000 37,00 

40 000 80 000 45,00 

80 000 a více 48,00 

 

5.4.1 Solidární zvýšení daně 

Jestliže základ daně poplatníka dosahuje 80 000 € – 250 000 €, pak je předmětem 

solidárního zvýšení daně. Sazba tohoto zvýšení je 2,5 % ze základu daně. Pokud  

je základ daně vyšší než 250 000 €, pak sazba solidárního zvýšení činí 5 % ze základu 

daně113. 

 

5.4.2 Solidární příspěvek 

Opačným případem solidárního zvýšení daně je solidární příspěvek. Ten náleží 

poplatníkům, jejichž základ daně nepřesahuje 6 790 € a to ve výši 3,5 % ze základu 

daně114.  

 

5.5 Slevy na dani 

Slevy na dani mají v IRS samostatný oddíl, ve kterém jsou detailně popsány.  

Pro stručný přehled těchto slev slouží tabulka 9, která obsahuje jednotlivé slevy, 

podmínky uplatnění těchto slev a jejich výši.  

 

  

                                                 
112 Vlastní zpracování. Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 2014. Artigo 68° odst. 1. 
113 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
114 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
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Tabulka 9 Slevy na dani115 

sleva na dani podmínky výše slevy 

základní sleva 
slevu mohou uplatnit všichni 

poplatníci 
213,75 € 

na dítě 
smí uplatnit poplatník na každé 

vyživované dítě 

213,75 € za dítě, 237,50 €  

za dítě při třech a více 

vyživovaných dětech, 

427,50 € u dětí mladších tří 

let 

na důchodce 

smí uplatnit poplatník, jenž 

hospodaří ve společné domácnosti se 

svým rodičem (důchodcem), jehož 

příjmy jsou nižší než sociální index 

403,75 € 

na zdravotní 

výdaje 

vztaženo na zdravotní výdaje 

poplatníka nebo poplatníkem 

vyživované osoby, které jsou 

osvobozeny od DPH, jsou 

předmětem DPH se sazbou 6 % a 10 

% 

pro výdaje se sazbou 6 % 

sleva 2,5 % nebo 65 €,  

max. 838,44 € (může dojít  

ve výjimečných případech) 

 

na úroky 

 

na nájemné 

úroky a finanční leasing spojený 

s nabytím či rekonstrukcí obydlí na 

území Portugalska, EU a EHP 

zaplacené nájemné za obydlí na 

území Portugalska, EU a EHP 

15 % úroků, max. 296 € 

 

15 % nájemného, max. 502 

€ 

na studenta 

sleva vztažena na studijní výdaje 

poplatníka nebo poplatníkem 

vyživované osoby 

30 % studijních výdajů, 

max. 760 €; max. 902,50 €  

na každou vyživovanou 

osobu, pokud je jich tři a 

více na poplatníka 

                                                 
115 Vlastní zpracování. Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 2014. Artigo 78°- 96°. 
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na pobyt 

v domově 

důchodců 

výdaje spojené s pobytem v domově 

důchodců nebo obdobném zařízení 

25 % výdajů,  

max. 403,75 € 

na zdravotní 

pojištění 

konkrétně na doplňkové zdravotní 

pojištění hrazené poplatníkem 

50 € na poplatníka,  

100 € na ženatého 

poplatníka zvýšené o 25 € 

za každé vyživované dítě 

na příspěvky 

penzijním 

fondům 

musí být splněny stanovené 

podmínky 

20 % příspěvků,  

max. 300 – 400 € 

na dary státu a 

obcím 
- 

25 % daru, lze navýšit o 20 

– 40 % dle typu příjemce 

na dary 

dary plynoucí náboženským 

institucím, školám, veřejným 

sdružením, muzeím, knihovnám, 

kulturním sdružením, dobročinným a 

charitativním institucím 

25 % daru, max. 15 %  

ze zjištěné daně 

na výživné -  
20 % výživného,  

max. 419,22 € 

na investice 

investice provedené individuálními 

investory rizikového kapitálu při 

splnění zákonných podmínek 

20 % investic, max. 15 %  

ze zjištěné daně 

 

Slevy na dani obsahující zdravotní výdaje, studijní výdaje, výživné, výdaje na pobyt  

v domově důchodců a výdaje spojené s obydlím jsou dále limitovány výší 

poplatníkových příjmů. Pro první příjmovou skupinu jsou neomezeny, omezeny  

jsou pro další tři skupiny a to ve velikosti max. 1 250 €, 1 000 € a 500 €, u poslední 

skupiny si výše uvedené slevy uplatnit nelze. Některé z dalších slev, jako jsou 

doplňkové zdravotní pojištění či příspěvky penzijním fondům, jsou limitovány do 100 €  

pro všechny příjmové skupiny kromě první116.  

                                                 
116 WORLDWIDE PERSONAL TAX GUIDE. Income tax, social securtiy and immigration 2014-15 

[online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 
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5.6 Algoritmus pro výpočet daně z příjmů fyzických osob 

Pro větší přehlednost výpočtu daňové povinnosti poplatníků je tento postup opět 

rozdělen na dvě části. Nejprve je stanoven samotný základ daně a poté až daňová 

povinnost. 

 

5.6.1 Algoritmus stanovení základu daně 

Po výpočtu jednotlivých dílčích základů daně dle výše popsaných postupů je možné 

odečíst ztrátu vzniklou v předchozích obdobích. Ztráta musí být vždy odečtena  

od dílčího základu daně té kategorie příjmu, u které skutečně vznikla. Po odpočtu ztráty 

je možný výpočet základu daně.  

Základ daně = DZDA + DZDB + DZDE + DZDF + DZDG + DZDH 

 

Portugalský zákon neumožňuje poplatníkům snižovat základ daně o nezdanitelné části 

daně a odčitatelné položky.  

 

5.6.2 Algoritmus stanovení vlastní daňové povinnosti 

Postup pro zjištění vlastní daňové povinnosti poplatníka, jež navazuje na stanovení 

základu daně, je popsán v následující tabulce. 

 

Tabulka 10 Stanovení vlastní daňové povinnosti117 

Základ daně 

* progresivní sazba daně dle článku 68° IRS 

* solidární zvýšení daně 2,5 % či 5 % 

* zjištění solidárního příspěvku 

= Daň 

- slevy dle IV. kapitoly IRS 

= Vlastní daňová povinnost 

- zálohy zaplacené během zdaňovacího období 

= Doplatek / Přeplatek 

                                                                                                                                               
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-

15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf 
117 Vlastní zpracování. Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 2014. 
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Po zjištění vlastní daňové povinnosti snížené o zaplacené zálohy za dané období, 

následuje podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dle IRS je každý 

poplatník povinen podat přiznání daně z příjmů, které jsou předmětem  

této daně, získaných v předchozím kalendářním roce. Spolu s přiznáním musí být 

odevzdány všechny přílohy a další určené dokumenty. Daňové přiznání lze podat 

dvěma způsoby: 

 v tištěné podobě, a to do konce měsíce března, pokud příjmy poplatníka spadají 

do příjmů kategorie A a H, v ostatních případech do konce měsíce dubna,  

 v elektronické podobě, a to do konce měsíce dubna, pokud příjmy poplatníka 

patří do kategorie A a H, v ostatních případech do konce měsíce května118.  

 

Příklad portugalského daňového přiznání této daně se nachází v příloze práce.   

                                                 
118 Decreto-Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 2014. Artigo 57° - 60°.  
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6 POROVNÁNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

V ČR A PORTUGALSKU 

Cílem této kapitoly je stručné shrnutí shodných oblastí anebo naopak podstatných 

rozdílů českého a portugalského zákona o dani z příjmů fyzických osob. 

 

Oba zákony rozlišují poplatníky daně shodně na daňové rezidenty a nerezidenty. 

Rozdílně ovšem pohlíží na daňového rezidenta. V Portugalsku je jeho vymezení 

rozšířeno o několik výjimek, které jsou v předchozí kapitole vyjmenovány.  

 

ČR i Portugalsko pohlíží na rozsah zdaňovaných příjmů poplatníků stejně. A to tak,  

že daňová povinnost rezidentů se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území státu 

rezidence i ze zahraničí. U daňových nerezidentů pak jen na příjmy plynoucí ze zdrojů 

na území daného státu.  

 

Rozdělení předmětu daně je v obou zemích odlišné. ČR rozlišuje pět druhů příjmů, 

Portugalsko jich rozlišuje šest. Druhy příjmů se alespoň zhruba shodují ve čtyřech 

druzích. ČR navíc vymezuje typ ostatních příjmů, které většinou vznikají nahodile. 

Avšak portugalský zákon pro tyto případy samostatnou kategorii nemá. Portugalsko 

nadto daní penze, ty jsou však v ČR osvobozeny od zdanění.  

 

Osvobození příjmů od daně je také rozdílným bodem v obou zákonech. V ČR  

je osvobození příjmů značně rozšířené a obsahuje mnoho příjmů a podmínek, které tyto 

příjmy musí splňovat. Osvobození příjmů se v portugalském zákoně v podstatě 

neobjevuje, což je kompenzováno množstvím odpočtů vztažených ke každé kategorii 

příjmů.  

 

Příjmy ze závislé činnosti charakterizují oba zákony obdobně. Nejpatrnějším rozdílem 

je odpočet 72 % z dvanáctinásobku minimální mzdy pro portugalské poplatníky. 

Rozdílně je také pohlíženo na povolání sportovců, horníků a rybářů, jež mají zásluhou 

své náročnosti v Portugalsku zvláštní podmínky zdanění.  
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Příjmy ze samostatné činnosti se rovněž shodují. U výpočtu dílčího základu daně lze 

postupovat v obou zemích dvěma způsoby. První způsob, kdy poplatník použije 

skutečné výdaje zjištěné za dané období, je pro oba státy totožný. Druhým způsobem  

je v ČR použití paušálních výdajů stanovených v ZDP. V Portugalsku je jím 

zjednodušený režim výpočtu dílčího základu daně prostřednictvím podmínek 

stanovených v IRS.  

 

Příjmy z kapitálového majetku upravené českým ZDP jsou v podstatě souhrnem dvou 

kategorií příjmů portugalského IRS – příjmy z investic a příjmy z kapitálového majetku.  

 

Poměrně zásadní rozdíl se objevuje i u zdanění příjmů z pronájmu. Český zákon  

na rozdíl od toho portugalského zahrnuje do příjmů z pronájmu kromě příjmů 

plynoucích z nemovitých věcí i příjmy z movitých věcí.  

 

Základ daně je stanovován v podstatě totožně. V obou zemích se jedná o součet dílčích 

základů daně. Od základu daně lze podle obou legislativ ztrátu odečíst. Portugalský 

zákon na rozdíl od toho českého však neumožňuje snížit základ daně o nezdanitelné 

položky a odčitatelné položky. Kompenzací jsou v tomto případě slevy na dani, jejichž 

množství je znatelně větší.  

 

Dalším významným rozdílem je typ používané sazby daně. ČR používá procentní – 

lineární sazbu (15 %), která je spravedlivým na druhé straně méně solidárním typem 

sazby daně. Portugalsko používá procentní – progresivní sazbu (14,5 % - 48 %) 

prostřednictvím které je stát schopen vybrat znatelně vyšší množství prostředků  

a přesunout je skrze transferové platby k subjektům chudším, což ovšem může 

demotivovat bohatší subjekty a způsobit přesun jejich činností nebo jejich částí do zemí 

s nižší sazbou daně. Nicméně se jedná o velmi solidární prostředek výběru daně.  

 

V obou zemích lze nalézt i solidární zvýšení daně, v Portugalsku i navíc solidární 

příplatek, jež je poskytován subjektům s nízkými příjmy.  
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Slevy na dani, jak je již výše zmíněno, se nachází v obou legislativách. Počet slev 

v Portugalsku je patrně vyšší než v ČR. Český ZDP ovšem navíc rozlišuje i daňové 

zvýhodnění, které se naopak v portugalském IRS neobjevuje. Hodnota shodných slev  

je navíc v ČR vyšší. 

 

Co se týče výpočtu samotné daňové povinnosti, je v obou zemích velmi podobný. 

Stanovení základu daně je prakticky shodné. Liší se jen u zjištění jednotlivých dílčích 

základů daně a způsobu odpočtu ztráty. Při výpočtu české daně jsou od základu daně 

navíc odečteny nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. 

 

Ze základu daně je dále vyčíslena daň prostřednictvím sazby daně a případně  

i solidárním zvýšením daně. U portugalské daně je navíc zjištěn i solidární příspěvek. 

Daň je následně snížena o slevy, které si poplatník smí dle zákona uplatnit, v ČR  

je navíc snížena o daňové zvýhodnění. Po tomto snížení vzniká vlastní daňová 

povinnost. Od ní lze odečíst zálohy na daň zaplacené během zdaňovacího období. 

Výsledkem je pak doplatek či přeplatek.  

 

Celkově lze český způsob zdanění příjmů fyzický osob zhodnotit jako spravedlivý 

nicméně poměrně složitý systém se spoustou výjimek a odchylek, díky kterým ovšem 

není nic opomenuto.  

 

Portugalský způsob zdanění příjmů fyzických osob působí solidárně k chudší části 

obyvatelstva, nicméně hodnota některých slev je poměrně nízká. Způsob výpočtu daně 

je mírně jednodušší než ten český.  

 

  



52 

 

7 POROVNÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČR A 

PORTUGALSKU 

V kapitole 7 je uvedeno pět příkladů, jejichž cílem je srovnání výpočtu a následně  

i výše daňové povinnosti modelových fyzických osob. Mezi tyto osoby lze zařadit 

poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, seniora s příjmy plynoucími ze starobního 

důchodu nebo osobu samostatně výdělečně činnou. Čtvrtý příklad srovnává příjmy  

ze závislé činnosti a zároveň i příjmy z pronájmu. Poslední příklad zachycuje příjmy  

ze samostatné činnosti a kapitálové příjmy.  

 

7.1 Příklad 1  

Pan Urban je svobodný a bezdětný. V roce 2014 mu plynuly příjmy pouze ze závislé 

činnosti, konkrétně mzda středoškolského učitele. 

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti v ČR 

Pan Urban je rezidentem ČR vykonávající své zaměstnání na základě pracovní smlouvy 

na území ČR. Během roku 2014 pobíral v rámci svého zaměstnání pravidelnou měsíční 

mzdu 28 085 Kč, za rok celkem 337 020 Kč.  

 

Nejprve je nutné zjistit, jaké výše dosahuje základ daně. Výši základu daně lze zjistit 

pomocí součtu všech dílčích základů daně. Vzhledem k tomu, že panu Urbanovi plynou 

příjmy pouze ze závislé činnosti, je dílčí základ daně § 6 ZDP (DZD§6) zároveň  

i základem daně. DZD§6 se rovná sumě příjmů zvýšených o 34 %, což je suma 

odpovídající odvodům na všeobecné zdravotní pojištění a pojištění na sociální 

zabezpečení, výpočet dílčího základu daně je uveden v tabulce 11. 

 

Tabulka 11 Výpočet dílčích základů daně v ČR 

 Příjmy v Kč Transformace příjmů v Kč Dílčí základ daně v Kč 

§ 6 ZDP 337 020 114 587 451 607 
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Základem daně je částka 451 607 Kč. Příjmy § 6 ZDP nepřevyšují požadovanou výši  

48 násobku minimální mzdy, proto nebude u výpočtu daně použito solidární zvýšení 

daně. Následuje výpočet vlastní daňové povinnosti v tabulce 12.  

 

Tabulka 12 Výpočet vlastní daňové povinnosti v ČR 

Základ daně 451 607 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

Odčitatelné položky od základu daně  

-  

-  

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 451 600 Kč 

Daň 15 % 67 740 Kč 

Solidární zvýšení daně -  

Daň 67 740 Kč 

Základní sleva na poplatníka - 24 840 Kč 

Daň po odečtení slev  42 900 Kč 

Daňové zvýhodnění -  

Vlastní daňová povinnost 42 900 Kč 

  

Vlastní daňová povinnosti pana Urbana činí v ČR 42 900 Kč. Pan Urban si uplatnil 

slevu na poplatníka. Jiné slevy a daňová zvýhodnění si v rámci svého daňového 

přiznání uplatnit nemohl, jelikož nesplňuje žádnou z podmínek pro jejich uplatnění.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku  

Pan Urban je rezidentem Portugalska vykonávající své zaměstnání na území 

Portugalska. Během roku 2014 pobíral v rámci svého zaměstnání pravidelnou měsíční 

mzdu 1 020 €, ročně celkem 12 240 €. 

 

Základ daně opět tvoří pouze dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti kategorie A. 

Od příjmů lze odečíst zaplacené pojištění na sociální zabezpečení ve výši 11 % a 72 % 

z dvanáctinásobku minimální mzdy (4 104 €). Po tomto odpočtu vzniká dílčí základ 

daně kategorie A.  
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Tabulka 13 Výpočet dílčích základů daně v Portugalsku 

 Příjmy v € Transformace příjmů v € Dílčí základ daně v € 

A 12 240 4 301,28 7 938,72 

 

Základem daně je 7 937,72 €. Vzhledem k tomu, že hodnota ZD převyšuje  

7 000 €, bude použita sazba daně ve výši 28,5 %. Základ daně zároveň nedosahuje 

80 000 €, a proto nelze u poplatníka využít solidárního zvýšení daně. Výpočet vlastní 

daňové povinnosti je popsán v tabulce 14.  

 

Tabulka 14 Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Základ daně 7 938,72 € 

Daň 28,5 %  2 262,54 € 

Solidární zvýšení daně 

Solidární příspěvek 

-  

-  

Daň  2 262,54 €  

Základní sleva na poplatníka - 213,75 € 

Vlastní daňová povinnost  2 048,79 € 

  

Vlastní daňová povinnost pana Urbana činí v Portugalsku 2 048,79 €. Uplatnit si mohl 

pouze slevu na poplatníka. Na základě podmínek daných v IRS nemohla být uplatněna 

žádná z dalších slev.  

 

Srovnání zdanění příjmu v ČR a Portugalsku 

I přestože je postup zdanění příjmů ze závislé činnosti v obou zemích velmi podobný, 

lze konstatovat, že český způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti je za daných 

podmínek nižší. Jednotlivé rozdíly v procesu zdanění tohoto příkladu jsou uvedeny níže.  

 

Již při výpočtu DZD z příjmů ze závislé činnosti lze vidět rozdílný postup ke zjištění 

jeho výše. Český příjem je navýšen o 34 % v rámci zdravotního pojištění a pojištění  

na sociální zabezpečení. Od portugalského příjmu je naopak zaplacené pojištění  

na sociální zabezpečení odečteno ve výši 11 % hrubých příjmů, navíc je odečten 
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odpočet ve výši 72 % z dvanáctinásobku minimální mzdy – 2 954,88 € (tento odpočet je 

aplikován u všech příjmů kategorie A a H). 

 

Základ daně je v ČR přibližně dvakrát vyšší než v Portugalsku. Pro portugalské 

poplatníky se zdá výchozí pozice výpočtu vlastní daňové povinnosti patrně výhodnější. 

 

Odlišný je i přístup k zaokrouhlování základu daně. V ČR se používá zaokrouhlení na 

stokoruny dolů. Výše daně tím ovšem není výrazně ovlivněna. V Portugalsku  

se zaokrouhlení základu daně nepoužívá.  

 

Nejznatelnějším rozdílem je použitá sazba daně. V Portugalsku je použita progresivní 

sazba daně. Pro výši základu daně příkladu 1 je určena sazba 28,5 %, která je bezmála 

dvakrát vyšší než sazba používaná v ČR (15%).  

 

Výrazným rozdílem je i výše uplatněných slev. Přestože se jedná o shodný typ slevy – 

základní sleva na poplatníka, výše této slevy je v ČR přibližně čtyřikrát vyšší  

než v Portugalsku. Při použití kurzu vyhlášeného ČNB pro rok 2014 (1 € = 27,533 Kč) 

se výše portugalské základní slevy na poplatníka rovná cca 5 885 Kč.  

 

Vlastní daňová povinnost českého poplatníka je 42 900 Kč, portugalského 2048,79 € 

v přepočtu cca 56 409 Kč za použití výše zmíněného kurzu. V konečném důsledku 

odvede portugalský poplatník za stejných platových podmínek do státního rozpočtu  

o 24 % více peněžních prostředků než český poplatník.  

 

7.2 Příklad 2 

Pan Lambert (68 let) pobíral během roku 2014 starobní důchod v průměrné výši.  

Od roku 2012 žije v domově důchodců.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti v ČR 

Pan Lambert je rezidentem ČR, který pobírá každý měsíc starobní důchod v pravidelné 

výši 10 820 Kč, ročně celkem 129 840 Kč. Výdaje na bydlení v domově důchodců 

dosahují 94 080 Kč. 
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Dle ZDP § 4 odst. 1 písm. h) je daný příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických 

osob. Příjem by osvobozen nebyl, jestliže by jeho roční výše přesahovala 36 násobek 

minimální mzdy.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Pan Lambert je rezidentem Portugalska, který pobírá důchod v pravidelné výši 421 € 

měsíčně, celkem ročně 5 052 €. Výdaje spojené s bydlení v domově důchodců dosahují 

ročně 3 537 €. Základ daně představuje dílčí základ daně z příjmů kategorie H – penzí. 

Od příjmů plynoucí z této kategorie lze odečíst odpočet ve výši 72 % z dvanáctinásobku 

minimální mzdy (4 104 €). Po tomto odpočtu vzniká dílčí základ daně kategorie H.  

 

Tabulka 15 Výpočet dílčích základů daně v Portugalsku 

 Příjmy v € Transformace příjmů v € Dílčí základ daně v € 

A 5 052 2 954,88 2 097,12 

 

Celkovým základem daně je částka 2 097,12 €. Jelikož je základ daně nižší než 7 000 €, 

bude použita sazba 14,5 %. Základ daně také nepřesahuje částku 6 790 €, a proto panu 

Lambertovi náleží solidární příspěvek ve výši 3,5 % ze základu daně.  

 

Tabulka 16 Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Základ daně 2 097,12 € 

Daň 14,5 %  304,08 € 

Solidární zvýšení daně 

Solidární příspěvek 

-  

- 73,40 

Daň  230,68 €  

Základní sleva na poplatníka 

Sleva na pobyt v domově důchodců 

- 213,75 € 

- 403,75 € 

Vlastní daňová povinnost  0 € 

 

Vlastní daňová povinnost činí 0 €. Pan Lambert si uplatnil kromě slevy na poplatníka, 

také slevu na pobyt v domově důchodců ve výši 403,75 €, což je zákonem stanovená 

maximální částka. Této slevy tedy využil plně.  



57 

 

Srovnání zdanění příjmu v ČR a Portugalsku 

Vlastní daňová povinnost starobního důchodu je v obou případech nulová. Český  

ani portugalský poplatník tedy není povinen odvádět daň z tohoto příjmu.  

 

Přesto je průměrný český senior ušetřen vlastního výpočtu daně z tohoto příjmu,  

a to díky osvobození příjmu od zdanění.  

 

Průměrný portugalský senior se výpočtu vlastní daňové povinnosti nevyhne.  

Jeho příjmy dani podléhají. V tomto případě je však vlastní daňová povinnost nulová.  

 

V případě, kdy by pan Lambert nevyužíval služeb domova důchodců a nemohl si tak 

uplatnit slevu na pobyt v domově důchodců, by byl povinen odvést daň ve výši 16,93 €. 

Česky poplatník by se v takové situaci při dané výši příjmů ocitnout nemohl.  

 

Vzhledem k postupnému stárnutí populace by mírné zdanění příjmů seniorů mohlo být 

přínosné pro státní rozpočet. Příjmy státního rozpočtu by vzrostly. Poplatníci daně  

by výdaj na daň v takové výši nijak výrazně nepocítili a vybrané peněžní prostředky  

by mohly být využity na podporu seniorských služeb.  

 

7.3 Příklad 3 

Pan Karas uskutečňoval v roce 2014 samostatnou činnost v rámci provozování hotelu 

včetně hotelové restaurace.  

 

Pan Karas žije a podniká v hlavním městě daného státu, je ženatý a má dvě děti – dceru 

(21 let) studující na vysoké škole a syna (14 let) studujícího základní školu. Jeho žena 

má vlastní příjmy plynoucí ze zaměstnání.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Karase v rámci ČR 

Pan Karas je rezidentem ČR. Po celý rok 2014 provozoval v Praze hotel a hotelovou 

restauraci na základě živnostenského oprávnění. Prostřednictvím této činnosti  

mu vznikly příjmy 3 778 760 Kč a výdaje 2 116 106 Kč. Ke zjištění dílčího základu 
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daně (DZD§7) se rozhodl využít 60 % výdajů spojených s živnostenským podnikáním  

dle ZDP.  

 

V roce 2010 mu vznikla ztráta ve výši 14 300 Kč. O tuto ztrátu se rozhodl snížit základ 

daně v rámci odčitatelných položek dle ZDP.  

 

Dcera studuje druhým rokem vysokou školu v Olomouci, v roce 2014 jí v rámci tohoto 

studia vznikly výdaje 32 100 Kč. 

 

Tabulka 17 Výpočet dílčích základů daně v ČR 

 Příjmy v Kč Transformace příjmů v Kč Dílčí základ daně v Kč 

§ 7 ZDP 3 778 760 2 267 256 1 511 504 

 

Základem daně je 1 511 504 Kč. Od základu daně bude odečtena ztráta 14 300 Kč,  

o kterou lze snížit základ daně nejpozději do pěti let od jejího vzniku. Výpočet vlastní 

daňové povinnosti je zobrazen v tabulce 18.   

 

Tabulka 18 Výpočet vlastní daňové povinnosti v ČR 

Základ daně 1 511 504 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

Odčitatelné položky od základu daně  

-  

- 14 300 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 1 497 200 Kč 

Daň 15 % 224 580 Kč 

Solidární zvýšení daně 18 640 Kč 

Daň 243 220 Kč 

Základní sleva na poplatníka - 24 840 Kč 

Daň po odečtení slev  218 380 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dcera) 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dcera) 

- 13 404 Kč 

-13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 191 572 Kč 
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Pan Karas si, stejně jako všichni poplatníci, uplatní základní slevu na poplatníka.  

Od daně lze odečíst i daňové zvýhodnění na obě vyživované děti. Vlastní daňová 

povinnost pana Karase po odečtení všech možných slev a zvýhodnění činí 191 572 Kč.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Karase v rámci Portugalska 

Pan Karas je rezidentem Portugalska. V roce 2014 mu plynuly příjmy z hotelu, který 

provozuje spolu s hotelovou restaurací v Lisabonu. Hrubé příjmy, které v rámci  

této činnosti spadající do kategorie B získal, dosáhly výše 137 245 €. Výdaje, které  

mu skutečně vznikly, byly rovny 76 857 €. Pan Karas již v předchozích letech používal 

ke zjištění základu daně zjednodušený režim. Své hrubé příjmy plynoucí z provozu 

hotelu vynásobil koeficientem 0,15. Prostřednictvím tohoto výpočtu zjistil výši DZD.  

 

V roce 2010 mu vznikla ztráta 520 €. Tu se rozhodl v roce 2014 využít a snížit skrze  

ni svůj dílčí základ daně kategorie B (DZDB). Ztrátu by bylo možné odečíst až do 12 let  

od jejího vzniku.  

 

Dcera pana Karase je studentkou 2. ročníku vysoké školy v Portu, v rámci tohoto studia 

jí vznikly výdaje ve výši 2 175 €. 

 

Tabulka 19 Výpočet dílčích základů daně v Portugalsku 

 Příjmy v € Transformace příjmů v € Dílčí základ daně v € 

B 137 245 116 658,25 20 586,75 

 

Základ daně je DZDB snížený o ztrátu roku 2010, tedy 20 066,75 €. Výpočet vlastní 

daňové povinnosti pana Karase v Portugalsku je znázorněn v tabulce 20. K výpočtu 

daně je použita sazba 37 %, jelikož základ daně převyšuje 20 000 €.  
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Tabulka 20 Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Základ daně 20 066,75 € 

Daň 37 %  7 424,70 € 

Solidární zvýšení daně 

Solidární příspěvek 

-  

-  

Daň 7 424,70 €  

Základní sleva na poplatníka 

Sleva na vyživované dítě (dcera) 

Sleva na vyživované dítě (syn)  

Sleva na studenta 

- 213,75 € 

- 213,75 € 

- 213,75 € 

- 652,50 € 

Vlastní daňová povinnost 6 130,95 € 

 

Vlastní daňová povinnost je po uplatnění základní slevy na poplatníka, slev  

na vyživované děti a slevy na studenta rovna 6 130,95 €.  

 

Srovnání zdanění příjmu v ČR a Portugalsku 

V rámci vlastní daňové povinnosti by činnost provozování hotelu a hostinské činnosti 

byla výhodnější pro portugalského poplatníka. Portugalský poplatník by za výše daných 

podmínek zaplatil 6130, 95 €, cca 168 803 Kč, český poplatník 191 572 Kč.  

 

Zásadním rozdílem je určení dílčího základu daně v rámci samostatné činnosti. Suma 

DZDB je rovna téměř jedné třetině DZD§7. Portugalský zákon povoluje poplatníkům 

zdanit pouze 15 % z hrubých příjmů daných činností za použití zjednodušeného režimu. 

Mezi tyto činnosti patří i provozování hotelu či hostinská činnost.  

 

Odečtení ztráty ovlivní základ daně v obou případech stejným způsobem. V ČR  

lze ztrátu odečíst do 5 let od jejího vzniku, v Portugalsku až do 12 let od jejího vzniku.  

 

I přestože je v Portugalsku použita sazba 37 %, je portugalská daň díky velmi nízkému 

základu daně podstatně nižší.  
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Uplatněné slevy a daňová zvýhodnění jsou však v ČR stále viditelně vyšší  

než portugalské slevy. I přestože podstatnou část těchto slev tvoří sleva na studijní 

výdaje, která v rámci českého ZDP neexistuje.  

 

V konečném důsledku je vlastní daňová povinnost českého poplatníka (191 572 Kč) 

vyšší než portugalského poplatníka (6 130,95 €, cca 168 803 Kč) přibližně o 12 %.  

 

Portugalský způsob zdanění podporuje menší podnikatele provozující svou činnost  

na základě živnostenského oprávnění, což může mít motivující vliv na každého z nich  

i přes použití vyšší sazby daně.  

 

7.4 Příklad 4 

Pan Martinez je ženatý, má dvě děti – šestiletou dceru a čtyřletého syna. Pan Martinez 

pobíral v roce 2014 mzdu ze závislé činnosti. Dále mu plynuly příjmy z pronájmu bytu.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Martineze v rámci ČR 

Pan Martinez je daňovým rezidentem České republiky. Manželčiny příjmy v uplynulém 

roce nepřevyšovaly 68 000 Kč.  

 

Pravidelná měsíční hrubá mzda, která mu plynula ze závislé činnosti, činila 32 250 Kč, 

celkem ročně 387 000 Kč. Dílčí základ daně § 6 ZDP (DZD§6) tvoří roční příjem 

navýšený o zaplacené zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení ve výši  

34 % z příjmu.  

 

Během roku 2014 také pronajímal byt v Brně, městské části Žabovřesky. Příjmy 

z pronájmu dosáhly v tomto roce 124 800 Kč. Skutečné výdaje spojené s pronájmem 

činily 29 950 Kč, dle zákona si ovšem může pan Martinez uplatnit výdaje až ve výši  

30 % z příjmů, tedy 37 440 Kč. Dílčí základ daně § 9 ZDP (DZD§9) se rovná rozdílu 

příjmů a výdajů plynoucí z pronájmu v daném roce. 
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Tabulka 21 Výpočet dílčích základů daně v ČR 

 Příjmy v Kč Transformace příjmů v Kč Dílčí základ daně v Kč 

§ 6 ZDP 387 000 131 580 518 580 

§ 9 ZDP 124 800 37 440 87 360 

 

Základ daně představuje součet těchto dílčích základů daně, tedy 605 940 Kč. 

K solidárnímu zvýšení v tomto příkladu nedojde, jelikož příjmy ze závislé činnosti 

nedosahují 1 245 216 Kč. Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Martineze je popsán 

v tabulce 22.  

 

Tabulka 22 Výpočet vlastní daňové povinnosti 

Základ daně 605 940 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

Odčitatelné položky od základu daně  

-  

-  

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 605 900 Kč 

Daň 15 % 90 885 Kč 

Solidární zvýšení daně -  

Daň 90 885 Kč 

Základní sleva na poplatníka 

Sleva na manželku 

- 24 840 Kč 

- 24 840 Kč 

Daň po odečtení slev 41 205 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dcera) 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (syn) 

- 13 404 Kč 

- 13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 14 397 Kč 

 

Vlastní daňová povinnost pana Martineze je 14 397 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy 

jeho ženy nedosáhly v uplynulém roce 68 000 Kč, mohl si pan Martinez uplatnit  

nejen základní slevu na poplatníka, ale i slevu na manželku. Kromě výše uvedených 

slev si pan Martinez uplatnil daňové zvýhodnění na vyživované děti – na dceru  

i na syna.  
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Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Martineze v rámci Portugalska 

Pan Martinez je daňovým rezidentem Portugalska. Během roku 2014 mu vznikly dva 

příjmy, příjem z kategorie A a kategorie F. Manželčiny příjmy nepřesahovaly v tomto 

zdaňovacím období 2 470 €. 

 

Pravidelná hrubá měsíční mzda ze závislé činnosti dosahovala výše 1175 €, celkem 

ročně 14 100 €. Pro zjištění dílčího základu daně (DZDA) je potřeba tento příjem snížit 

o odpočet ve výši 11 % zaplaceného pojištění na sociální zabezpečení a 72 % 

z dvanáctinásobku minimální mzdy (4 104 €).  

 

Celý rok 2014 pronajímal pan Martinez svůj byt v centru města Coimbra. Příjmy, které 

mu plynuly z pronájmu, dosáhly výše 4 536 €. Vznikly mu ovšem i výdaje spojené 

s tímto pronájmem, které včetně daně z nemovitosti činily 1 088 €. Dílčí základ daně  

kategorie F (DZDF) je rozdíl výše daných příjmů a výdajů.  

 

Tabulka 23 Výpočet dílčích základů daně v Portugalsku 

 Příjmy v € Transformace příjmů v € Dílčí základ daně v € 

A 14 100 4 505,88 9 594,12 

F 4 536 1 088 3 448 

 

Příjmy kategorie F jsou dle IRS článku 72° odst. 7 předmětem srážkové daně ve výši  

28 %. Poplatník si při podání daňového přiznání může vybrat, zda příjmy dle kategorie 

F doplní do daňového přiznání a bude je danit v rámci progresivní daně. To by bylo 

výhodné pro poplatníka, pokud by jeho základ daně nedosahoval 7000 € a byla by 

použita sazba 14,5 %. V tomto případě by byla použita sazba 28,5 %, což by bylo  

pro pana Martineze nevýhodné. Byla mu tedy sražena daň ve výši 965,44 €. 

 

Nyní je základem daně 9 594,12 €. Základ daně převyšuje 7000 € a zároveň nedosahuje 

20 000 €, proto bude použita sazba daně ve výši 28,5 %. Solidárního zvýšení daně  

a solidárního příspěvku nelze v tomto příkladě využít. Výpočet vlastní daňové 

povinnosti je popsán v tabulce 24.  
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Tabulka 24 Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Základ daně 9 594,12 € 

Daň 28,5 %  2734,32 € 

Solidární zvýšení daně 

Solidární příspěvek 

-  

-  

Daň 2734,32 €  

Základní sleva na poplatníka 

Sleva na vyživované dítě (dcera) 

Sleva na vyživované dítě (syn) 

- 213,75 € 

- 213,75 € 

- 213,75 € 

Vlastní daňová povinnost  2 093,07 € 

 

Vlastní daňová povinnost pana Martineze po uplatnění všech výše uvedených slev činí 

2 093,07 €. Navíc mu byla sražena daň z příjmů z pronájmu ve výši 965,44 €. Celková 

výše daně pak činí 3 058,51 €.  

 

Srovnání zdanění příjmů v ČR a Portugalsku 

Vlastní daňová povinnost českého poplatníka je i u příkladu 4 nižší než u portugalského 

poplatníka. Rozdíl zaplacené daně dosahuje cca sumy 69 813 Kč.  

 

DZD§6 a DZDA jsou zjištěny totožně jako u příkladu 1. Rozdílný postup je použit  

u zjištění DZD§9 a DZDF. Český poplatník má na výběr, zda použije výdaje skutečné 

nebo paušální ve výši 30 % z hrubých příjmů. Portugalský poplatník možnost výběru 

nemá, musí použít skutečné výdaje, do kterých lze zahrnout i zaplacenou daň 

z nemovitosti.  

 

K zásadnímu rozdílu dochází při zdanění příjmů z pronájmu. Dle IRS podléhají tyto 

příjmy srážkové dani ve výši 28 %. Součástí základu daně, jako je tomu tak v ČR, 

nejsou.  

 

Rozdílná je opět i použitá sazba daně. Poplatník ČR použije 15 % sazbu, portugalský 

poplatník aplikuje sazbu 28,5 %.  
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Uplatněné slevy snižující vlastní daňovou povinnost jsou typově shodné vyjma jedné 

z nich. Tou je sleva na manželku ve výši 24 840 Kč. Tento typ slevy v IRS neexistuje. 

Slevy, které snižují vlastní daňovou povinnost českého poplatníka, opět převyšují slevy 

uplatněné u portugalského poplatníka.  

 

Celkově na dani zaplatil portugalský poplatník (3 058,51 €, cca 84 210 Kč) o přibližně 

83 % více prostředků než český poplatník (14 397 Kč). Což je prozatím nejvyšší rozdíl.  

 

7.5 Příklad 5 

Pan Fischer je osobou samostatně výdělečně činnou podnikající v oblasti poradenských 

služeb. Je ženatý a má tři syny. První syn je studentem vysoké školy (23 let), druhý syn 

je studentem střední školy (17 let), poslednímu synovi jsou dva roky. Manželka pana 

Fischera je učitelkou na střední škole. Ve společné domácnosti žije kromě své ženy  

a dětí i se svou matkou (74 let), která pobírá starobní důchod. 

 

Během tohoto roku poskytl dar (bezúplatné plnění) místní základní škole, jeho výše je 

přesněji specifikována v obou variantách příkladu.  

 

V roce 2014 poskytl své peněžní prostředky v rámci zápůjčky na základě smlouvy  

o zápůjčce, ze které mu plynul příjem v podobě úroků.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Fischera v rámci ČR 

Pan Fischer je rezidentem ČR. V roce 2014 pan Fischer poskytl místní základní škole 

bezúplatné plnění ve výši 300 000 Kč.  

 

V rámci samostatné činnosti mu v roce 2014 vznikly příjmy ve výši 3 789 420 Kč  

a výdaje s ní spojené ve výši 1 477 890 Kč. Dílčí základ daně ze samostatné činnosti  

dle § 7 ZDP (DZD§7) je roven rozdílu mezi výše uvedenými příjmy a výdaji. U tohoto 

příkladu jsou použity výdaje skutečné. Paušální výdaje v rámci poradenské činnosti by 

činily 40 % z příjmů, a to maximálně do 800 000 Kč. 
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Úroky z poskytnuté zápůjčky činily 13 750 Kč. Dílčí základ daně z kapitálového 

majetku dle § 8 ZDP (DZD§8) je roven příjmům z kapitálového majetku. V tabulce 25  

je zobrazen výpočet obou dílčích základů daně.  

 

Tabulka 25 Výpočet dílčích základů daně v ČR 

 Příjmy v Kč Transformace příjmů v Kč Dílčí základ daně v Kč 

§ 7 ZDP 3 789 420 1 477 890 2 311 530 

§ 8 ZDP 13 750 - 13 750 

 

Stejně jako tomu bylo v předchozím příkladu i zde je základ daně roven součtu dílčích 

základů daně, tedy částce 2 325 280 Kč. Základ daně je snížen o bezúplatné plnění  

ve výši 300 000 Kč, které je nezdanitelnou částí daně. U tohoto příkladu se setkáváme 

s aplikací solidárního zvýšení daně.  

 

Tabulka 26 Výpočet vlastní daňové povinnosti 

Základ daně 2 325 280 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

Odčitatelné položky od základu daně  

- 300 000 Kč 

-  

Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 2 025 200 Kč 

Daň 15 % 303 780 Kč 

Solidární zvýšení daně 74 642 Kč 

Daň 378 422 Kč 

Základní sleva na poplatníka - 24 840 Kč 

Daň po odečtení slev 353 582 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (1. syn) 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (2. syn) 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (3. syn) 

- 13 404 Kč 

- 13 404 Kč 

- 13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 313 370 Kč 
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Od vypočítané daně si pan Fischer odečetl základní slevu na poplatníka. A uplatnil  

si daňové zvýhodnění na vyživované děti, neboť všechny splňují zákonem stanovené 

podmínky.  

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti pana Fischera v rámci Portugalska 

Pan Fischer je rezidentem Portugalska. V roce 2014 poskytl dar místní základní škole,  

a to ve výši 10 900 €. První syn pana Fischera je studentem 2. ročníku vysoké školy, 

výdaje spojené s tímto studiem činily 2 400 € za rok 2014. 

 

Příjmy, které mu vznikly v roce 2014 v rámci poradenské činnosti, dosáhly výše 

137 632 €, výdaje spojené s touto činností dosáhly 53 677 €. Příjmy z poradenské 

činnosti patří do příjmů kategorie B. Dílčí základ daně kategorie B (DZDB) je zjištěn 

v rámci uspořádaného účetního režimu. Zjednodušený režim by byl v tomto příkladě 

nevýhodný. DZDB je roven rozdílu mezi příjmy a výdaji této činnosti.  

 

Panu Fischerovi také plynuly příjmy z kategorie E, konkrétně jimi byly úroky  

ze zápůjčky, které činily 500 €. Dílčí základ daně kategorie E (DZDE) je roven příjmům 

kategorie E vzniklým v daném roce.  

 

Tabulka 27 Výpočet dílčích základů daně v Portugalsku 

 Příjmy v € Transformace příjmů v € Dílčí základ daně v € 

B 137 632 53 677 83 955 

E 500 - 500 

 

Základ daně je roven součtu DZDB  a DZDE, tedy 84 455 €. Protože základ daně 

překročil hranici 80 000, bude použita 48 % sazba daně. Také bude aplikováno solidární 

zvýšení se sazbou 2,5 % ze základu daně. Výpočet vlastní daňové povinnosti pana 

Fischera je uveden v tabulce 28.  
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Tabulka 28 Výpočet vlastní daňové povinnosti v Portugalsku 

Základ daně 84 455 € 

Daň 48 %  40 538,40 € 

Solidární zvýšení daně 

Solidární příspěvek 

2 111,38 € 

-  

Daň 42 649,78 €  

Základní sleva na poplatníka 

Sleva na vyživované dítě (1. syn) 

Sleva na vyživované dítě (2. syn) 

Sleva na vyživované dítě (3. syn) 

Sleva na důchodce  

Sleva na studenta 

Sleva na dary 

- 213,75 € 

- 237,50 € 

- 237,50 € 

- 427,50 € 

- 403,75 € 

- 

- 2725 € 

Vlastní daňová povinnost  38 404,78 € 

 

Vlastní daňová povinnost je po odečtení všech uplatněných slev rovna 38 404,78 €. 

Vzhledem k tomu, že má pan Fischer tři děti, zvyšuje se sleva na každé dítě o 23,75 €. 

Třetímu synovi jsou jen dva roky, a proto si u něj může pan Fischer uplatnit slevu  

ve výši 427,50 €. Jelikož má tento poplatník vysoké příjmy spadající do poslední 

skupiny příjmů, nemůže si některé slevy uplatnit. Mezi tyto slevy patří právě sleva  

na studenta.  

 

Srovnání zdanění příjmu v ČR a Portugalsku 

Zdanění příjmů z poradenských služeb v Portugalsku je vyšší než v ČR. Portugalský 

poplatník za stejných podmínek zaplatí na dani 38 404,78 € (cca 1 057 400 Kč), zatím 

co český jen 313 370 Kč.  

 

Dílčí základy daně vycházející z obou příjmů jsou určeny totožně. Příjmy z poradenské 

činnosti jsou sníženy o skutečné výdaje. DZD§8 a DZDE jsou rovny hrubým 

kapitálovým příjmům.  
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Bezúplatné plnění v podobě daru základní škole se u českého poplatníka projeví  

již v základu daně, který je snížen o plnou výši daru. Portugalský poplatník si poměrnou 

částí daru (25 %) smí snížit daň spolu s dalšími slevami.  

 

 Vzhledem k vysokým příjmům poplatníka je v obou variantách aplikováno solidární 

zvýšení daně.  

 

Zásadním rozdílem je již zmíněná sazba daně, která je v Portugalsku o 33 % vyšší. 

Celkově by mělo Portugalsko zvážit, zda je nutné tak vysoké zdanění (48 % základu 

daně) nadprůměrných příjmů.  

 

Od daně si poplatníci uplatnili v obou případech základní slevu na poplatníka a slevy  

na vyživované děti. Portugalský poplatník si navíc uplatnil i slevu na důchodce, která 

v rámci českého zákona neexistuje a již zmíněnou slevu na dar.  

 

Na závěr je nutné dodat, že nadprůměrně vysoké příjmy v Portugalsku podléhají 

většímu daňovému zatížení. To je způsobeno progresivní sazbou daně, která konkrétně 

u těchto příjmů dosahuje 48 %, což je více než třikrát větší sazba ve srovnání s českou 

sazbou (15 %). Taková výše zdanění čistých příjmů může být pro poplatníky s vyššími 

příjmy značně demotivující a může vést k přesunu jejich činností nebo alespoň jejich 

poměrné části do zemí s nižším daňovým zatížením, což by následně snížilo příjmy 

státního rozpočtu. V horším případě by mohlo dojít k odlivu mozků do zemí s nižší 

daňovou zátěží. V ČR by měl takový poplatník za shodných podmínek mnohem nižší 

daňovou povinnost, a to zhruba o 70 %.  
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8 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

8.1 Daňová optimalizace českého poplatníka 

Snahou každého poplatníka je dosažení nejnižší možné daňové povinnosti. Snížení 

vlastní daňové povinnosti českého poplatníka umožňuje využití všech zákonem daných 

odčitatelných položek, nezdanitelných částí daně, slev či daňových zvýhodnění, které 

lze využít za podmínek daných v ZDP.  

 

Pokud poplatníkovy příjmy plynou ze samostatné činnosti či z pronájmu, je na místě 

zvážit možnost využití paušálních výdajů při určení dílčího základu daně dle ZDP,  

a to v případě kdy by skutečně vynaložené výdaje na tyto činnosti byly nižší než výdaje 

paušální.  

 

Jednou z dalších možností daňové optimalizace je snížení základu prostřednictvím 

poskytnutí daru, a to opět za podmínek daných v ZDP. Základ daně lze snížit  

i v případě, kdy poplatníkovi vznikla během předchozích let ztráta. Tu ovšem smí 

uplatnit pouze do pěti let od jejího vzniku.  

 

Česká legislativa umožňuje také uplatnění slev na dani, jejichž výčet je velmi obsáhlý. 

Každý poplatník má možnost využití základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč.  

 

Významnou slevou na dani je i sleva na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč, kterou 

lze uplatnit, pokud vlastní příjmy tohoto manžela v daném roce nepřevyšují 68 000 Kč. 

Jestliže by manželovy příjmy přesahovaly tuto částku o méně než 24 840 Kč, bylo by  

na místě zvážit, zda by nebylo výhodnější tyto příjmy snížit nebo úplně omezit.  

 

Mezi další slevy, které lze použít, patří sleva na držitele průkazu ZTP/P, základní  

i rozšířená sleva na invaliditu a sleva na studenta, který se v rámci svého studia 

připravuje na budoucí povolání.  

 

Daňové zvýhodnění je jedním z dalších způsobů optimalizace daně. Toto zvýhodnění  

se vztahuje na poplatníky vychovávající dítě, jeho výše dosahuje za standardních 
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podmínek 13 404 Kč. V rámci daňového zvýhodnění přesahující vlastní daňovou 

povinnost lze navíc čerpat i daňový bonus.   

 

Z výše popsaných možností optimalizace daně lze daňový systém ČR považovat  

za solidární, a to především ke zdanění poplatníků vyživující a vychovávající děti  

a k rodinám celkově. Dále i ke studentům prostřednictvím slevy na studenta. Z toho lze 

usuzovat, že se stát snaží podporovat vzdělanost české populace. Solidární  

je v nepolední řadě i k osobám tělesně či duševně postiženým.  

 

8.2 Daňová optimalizace portugalského poplatníka 

Cílem poplatníků je i v Portugalsku dosažení co nejnižší daňové povinnosti.  

Dle portugalské legislativy lze ke snížení využít zejména odpočty jednotlivých příjmů, 

snížení dílčího základu daně skrze ztrátu, solidární příspěvek a slevy na dani.  

 

Každý z poplatníků, kterému plynou příjmy kategorie A a H, by měl využít odpočtu  

ve výši 72 % z dvanáctinásobku minimální mzdy. Tento odpočet sníží hrubé příjmy  

o 2 954,88 €, jedná se tedy o velmi významný odpočet.  

 

Poplatníci, kteří získávají své příjmy skrze samostatnou činnost a podnikání, mohou 

k výpočtu dílčího základu daně využít buď zjednodušený režim, nebo režim 

uspořádaného účetnictví. Zjednodušený režim je výhodné aplikovat především u příjmů 

z prodeje zboží a výrobků, hotelových a obdobných služeb a služeb souvisejících 

s občerstvením, které jsou v Portugalsku velice rozšířené. Tyto příjmy jsou v rámci 

tohoto režimu sníženy o 85 %.  

 

V rámci snížení dílčího základu daně je možné odečíst ztrátu od toho dílčího základu 

daně, u jehož příjmů tato ztráta vznikla. Každá kategorie příjmů má jiné podmínky  

pro uplatnění ztráty, maximálně lze ztrátu odečíst do dvanácti let od jejího vzniku.  

 

Poplatníci, jejichž příjmy jsou podprůměrné (základ daně do 6 790 €) mají možnost 

čerpat solidárního příspěvku, který sníží daň až o 3,5 % základu daně. 
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V rámci zdanění příjmů je použita progresivní procentní sazba daně. V případě, kdy by 

byl základ daně na hranici dvou sazeb, bylo by výhodné pro daného poplatníka  

alespoň částečně omezit tyto příjmy, aby mohl využít nižší sazby daně a tím i snížit 

svou daňovou povinnost.  

 

Portugalská legislativa nabízí celou škálu slev na dani. Nejvyužívanější je nepochybně 

základní sleva na poplatníka ve výši 213,75 €, kterou mohou využít všichni poplatníci 

bez výjimky. 

 

Stejně jako tomu bylo u ČR i v Portugalsku je možné využít slevy na vyživované dítě, 

standardně si lze za dítě uplatnit slevu ve výši 213,75 €. Portugalská legislativa v rámci 

rodiny vymezuje navíc slevu na důchodce, kterou si smí poplatník uplatnit, v případě 

kdy žije a hospodaří v domácnosti se svým rodičem, jehož příjmy jsou nižší  

než minimální mzda. Výše této slevy je 403,75 €.  

 

Dále lze uplatnit slevu na zdravotní výdaje, studenta, pobyt v domově důchodců, dary, 

výživné a ostatní slevy uvedené v tabulce 9.  

 

Portugalský daňový systém lze také považovat za solidární. A to především díky 

progresivní sazbě daně, kdy poplatníci s vyššími příjmy odvedou větší množství 

peněžních prostředků, které mohou být následně přesunuty k poplatníkům s nízkými 

příjmy. Systém je solidární nejen k poplatníkům s nízkými příjmy, ale také k rodinám  

a seniorům. 

 

8.3 Návrhy zlepšení legislativy 

Česká legislativa obsahuje v rámci zdanění příjmů mnoho výjimek a nepravidelností, 

které ztěžují optimalizaci daně obyčejnému poplatníkovi. Český ZDP by se tak mohl 

inspirovat jednoduchostí portugalského zákona. Český zákon by dále mohl být 

obohacen o slevy spojené se seniory a jejich podporou. 
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Portugalský zákon by se měl zaměřit na ostatní příjmy a pronájem movitých věcí, které 

jsou v rámci IRS opomíjeny. V zákoně by se měla nacházet jejich přesná definice  

a zařazení do jedné z kategorií příjmů.  

 

Závěrečným doporučením by bylo v rámci portugalského zákona snížení progresivní 

sazby daně, jež působí solidárněji, ale na rozdíl od lineární procentní sazby daně 

poněkud nespravedlivě. Díky snížení progresivní sazby by se stát vyvaroval Lafferovu 

efektu – čím vyšší daně stát uvalí, tím nižšího příjmu od jistého momentu dosáhne, 

jelikož poplatníci daně takovou situaci nebudou dlouhodobě tolerovat a svoji činnost 

přesunou do zemí s nižší daňovou zátěží.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České 

republice a Portugalsku, a to jak v teoretické rovině, tak i prostřednictvím příkladů 

modelových fyzických osob. Dílčími cíly práce je shrnutí významných pojmů z oblasti 

daní a stručná charakteristika způsobu zdanění příjmů fyzických osob v obou 

hodnocených zemích.  

 

V první části této práce jsou objasněny základní pojmy spojené s problematikou daní, 

konkrétně tedy daně samotné, jejich funkce a členění. Pro určení výše daně jsou nutné 

pojmy poplatník, plátce, předmět daně, základ daně a sazba daně, které jsou také 

součástí první části práce.  

 

Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na Českou republiku, konkrétně na český 

daňový systém s důrazem na způsob zdanění příjmů fyzických osob. V této části jsou 

popsány jednotlivé konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob a podrobný 

algoritmus výpočtu vlastní daňové povinnosti českých poplatníků.  

 

Shodné zpracování je použito i u Portugalska. V první řadě je stručně popsán  

a analyzován daňový systém Portugalska a dále pak samotné zdanění příjmů fyzických 

osob, a to včetně konstrukčních prvků této daně i algoritmu stanovení vlastní daňové 

povinnosti portugalských poplatníků.  

 

V následující kapitole jsou výše zjištěná fakta teoreticky srovnána, a to s důrazem  

na stěžejní rozdíly mezi zdaněním příjmů fyzických osob v obou hodnocených zemích  

a jejich shodné oblasti.  

 

Rozdílné i shodné oblasti jsou prezentovány prostřednictvím vzorových příkladů 

modelových fyzických osob, jejichž příjmy i životní podmínky jsou shodné pro oba 

státy. V příkladech je využita maximální možná optimalizace daně, jež oba zákony 

dovolují. Pomocí těchto příkladů bylo obecně zjištěno, že portugalský daňový systém 

své poplatníky daňově zatěžuje mnohem více než český.  
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Portugalský způsob lze také považovat za solidární, kdy poplatníci s vysokými příjmy 

odvedou velké množství prostředků do veřejných rozpočtů. Naproti tomu je český 

způsob zdanění těchto příjmů spravedlivý a každému poplatníku strhne shodný podíl 

jeho příjmů.  

 

Závěrečná část práce obsahuje daňovou optimalizaci českých i portugalských 

poplatníků. Součástí jsou i návrhy na zlepšení legislativy. U českého ZDP lze uvažovat 

o jistém zjednodušení postupu výpočtu vlastní daňové povinnosti prostřednictvím 

omezení početného množství nejrůznějších podmínek a výjimek. Portugalský zákon  

by měl především zvážit užívání vysoké progresivní sazby daně.  

 

Přílohy práce obsahují tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob v ČR  

a v Portugalsku.   
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DZD  Dílčí základ daně 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EU   Evropská unie 

IRS  Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

ZDP  Zákon o daních z příjmů 
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