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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob. Tato 

práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve 

Švédsku. Součástí práce je také srovnání systémů zdaňování v těchto státech. V závěru 

práce jsou teoretické poznatky demonstrovány na modelových příkladech. 

 

Abstract  

The Bachelors' thesis is focused on taxation of personal incomes. It deals with the 

comparison of personal taxation in Czech republic and Sweden. The Bachelors' thesis also 

involves a comparison between the taxation systems used in these countries. In conclusion 

of this thesis there is the theoretical knowledge demonstrated on illustrative examples in 

the practical part. 
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ÚVOD 

Daně člověka provázejí po celý ţivot a jsou jimi zatíţeny jak příjmy občanů, tak  

i spotřební zboţí. Z důvodu častých změn v legislativě nemají poplatníci dobrý přehled 

o daních z příjmů. Toto je také jeden z důvodů, proč se autorka práce věnuje  

v  bakalářské práci dané problematice. Ta pojednává o porovnání zdanění fyzických 

osob v České republice a ve Švédsku, kde jsou jiţ na první pohled vidět značné rozdíly. 

Na úvod mé práce se věnuji osvětlení základních pojmů, které se týkají dané 

problematiky a popisem daňových systémů v České republice a ve Švédsku. Dále je 

v mé práci na základě analýzy rozebrán způsob zdaňování fyzických osob v uvedených 

státech a následné porovnání rozdílů, které z provedené analýzy vyplývají. 

Analytická část je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí do praktického příkladu 

s následným výpočtem zdanění fyzických osob ve vybraných státech. Výpočty jsou 

provedeny pro poplatníky s nízkým, průměrným a vysokým příjmem. Na základě 

výpočtu daně z příjmů modelových poplatníků je provedeno zhodnocení a následně jsou 

navrţeny moţnosti daňové optimalizace. 

 

 

CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat zdaňování příjmů v České republice a ve 

Švédsku. Dílčím cílem je provedení srovnání daňové zátěţe modelových poplatníků. 
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METODIKA TVORBY ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Při zpracování mé bakalářské práce jsem pouţila metodu komparace, která pro tuto 

práci byla stěţejní. Tato metoda se zaměřuje na srovnání několika objektů, kdy je jejím 

účelem nalézt společné, nebo naopak odlišné prvky. Dané srovnání probíhá na základě 

předem určených kritérií, která plynou z cíle práce.
1
 Tato metoda je pouţita v teoretické 

části, kde jsou srovnány daňové systémy obou zemí, ale zároveň byla pouţita  

i v analytické části, kde jsou srovnány konkrétní příklady zdanění poplatníka 

Dále byla vyuţita metoda analýzy a syntézy. Při pouţití metody analýzy se zkoumaný 

celek dělí na jednotlivé prvky, které jsou zkoumány jednotlivě. Tato metoda napomáhá 

v pochopení vlastností a vzájemných vazeb těchto izolovaných prvků. Na základě 

vyuţití metody analýzy, můţeme následně metodou syntézy jednotlivé prvky opět 

spojit v jeden celek. Tato metoda nám můţe umoţnit nové propojení jednotlivých prvků 

a zároveň nám pomáhá vnímat problém v jeho úplnosti.
2
 Zmíněná metoda analýzy byla 

pouţita v části teoretické, kde je rozebrána problematika zdaňování příjmů fyzických 

osob a jsou zde vysvětleny pojmy spadající do této problematiky. Metoda syntézy se 

vyskytuje v části, kde jsou porovnávány zdaňovací systémy vybraných států opět jako 

jeden celek. 

Metoda modelování slouţí k vytvoření vzorového modelu, který nahrazuje experiment. 

Ten nám umoţňuje napodobovat skutečnou situaci právě situací modelovou a zároveň 

umoţňuje dané problematice lépe porozumět. Uvedená metoda byla pouţita v praktické 

části při tvorbě modelových příkladů.
3
 

 

 

                                                 
1
 Trousil M., V. Jašíková. Úvod do tvorby odborných prací. s. 39 

2
 tamtéţ. 

3
 Synek, M. a kol. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2011. s. 25. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pro správné pochopení problematiky týkající se této práce, budou v následující části 

práce vymezeny základní daňové pojmy. 

1.1 Daň a její funkce 

„Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní.“ Povinnost placení daní vyplývá 

z příslušného zákona. Platba daně se pravidelně opakuje v časových intervalech, 

příkladem je kaţdoroční placení daně z příjmů. Neúčelovostí daně rozumíme 

skutečnost, ţe nemáme moţnost ovlivnit výběr veřejné potřeby, která z daně bude 

financována. Význam nenávratnosti daně spočívá pro poplatníka v tom, ţe nemá nárok 

poţadovat po státu navrácení.
4
 

Jako nejčastěji uváděné funkce daně patří funkce alokační, redistribuční, stabilizační  

a jako označovanou v literatuře jako nejdůleţitější funkce fiskální. Význam funkce 

alokační spočívá ve vkládání prostředků na trh, kde jich je málo. A naopak v odebrání 

prostředků z oblasti, kde jich je mnoho. Přesunutí části bohatství a důchodů od 

bohatších občanů k chudším, je účelem funkce redistribuční. Pomocí stabilizační funkce 

jsou zmírňovány cyklické výkyvy v ekonomice, které jsou v zájmu zajištění dostatečné 

zaměstnanosti a cenové stability. Fiskální funkcí daní je získávání finančních prostředků 

do veřejných rozpočtů, ze kterých jsou následně financovány veřejné výdaje.
5
 

1.2 Třídění daní 

V odborné literatuře se uvádí mnoho typů třídění daní dle různých kritérií. Tato část 

bude věnována pouze objasnění základního rozdělení daní na daně přímé a nepřímé.  

Daně přímé poplatník platí na úkor svého důchodu s předpokladem, ţe nemohou být 

přeneseny na jiný subjekt. V případě daní nepřímých daňový subjekt přenáší povinnost 

                                                 
4
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. s. 15.  

5
 tamtéţ. s. 19. 
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placení daní na jiný subjekt, kterou neplatí z vlastního důchodu. Daň je přenesena za 

pomoci zvýšení ceny.
6
 

1.2.1 Daně přímé  

Představují daně, které jsou vyměřeny bezprostředně z důchodu nebo majetku 

poplatníka. Předpokládá se, ţe vyměřená daň jde na úkor poplatníka, který se jí nemůţe 

vyhnout a ani nelze její část převést na jiný ekonomický subjekt. Poplatník si daně 

mnohdy vypočítává sám, nebo s jejich výší je obeznámen (např. z výplatní listiny). Tyto 

daně přihlíţejí k majetkové či důchodové situaci poplatníka.
7
 

1.2.2 Nepřímé daně 

Tento druh daně je jiţ zahrnut v cenách zboţí, sluţeb, převodů a pronájmů. Momentem 

zdanění je samotný nákup či spotřeba dané komodity. Nepřímé daně nepřihlíţejí 

k majetkové či důchodové situaci poplatníka, protoţe jsou pro všechny osoby vyměřeny 

ve stejné výši. Tyto daně také nazýváme neadresné a poplatník si mnohdy jejich výši 

ani neuvědomí.
8
 

V případě daní nepřímých také oddělujeme osobu plátce a poplatníka. Za plátce daně je 

povaţován ten, který je povinen daň vyměřit, vybrat a odvést. Zatímco poplatník nese 

daňové břemeno.
9
 

1.3 Daňový subjekt 

Pojmy daňový subjekt, poplatník a plátce daně jsou definovány následovně: 

„Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či 

právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem.“
10

 

 

                                                 
6
 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. s. 20. 

7
 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie - s praktickou aplikací. 2008. s. 49.  

8
 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie - s praktickou aplikací. 2008. s. 49. 

9
 tamtéţ. 

10
 Zákon č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků ve znění p. p. (pozn. předpis byl zrušen zákonem  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, pro vysvětlení pojmu ale lze pouţít). §6. 
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„Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani.“
11

  

„Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“
12

 

 

Daňový subjekt se dále dělí na daňového rezidenta nebo daňového nerezidenta. Tyto 

pojmy budou blíţe představeny v následujících podkapitolách ve vztahu k České 

republice a Švédsku. 

 

Daňová rezidence v České republice 

Poplatníci se dělí na daňové rezidenty České republiky a daňové nerezidenty. Za daňové 

rezidenty jsou označováni poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo 

se zde obvykle zdrţují (alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce). Na daňové 

rezidenty České republiky se vztahuje daňová povinnost jak na příjmy plynoucí ze 

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

Daňovým nerezidentem je poplatník, který nesplňuje výše uvedené, ale má příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky dle mezinárodní smlouvy. Dále se za 

daňové nerezidenty označují poplatníci, kteří se na území České republiky zdrţují za 

účelem studia nebo léčení a vzniká jim daňová povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů 

na území České republiky.
13

 

Daňová rezidence ve Švédsku 

Daňovými rezidenty ve Švédsku jsou označovány osoby, které zde mají trvalý pobyt 

nebo se zde zdrţují alespoň 6 měsíců (183 dní) v kalendářním roce. Jejich daňová 

povinnost je neomezená. Tím je myšleno, ţe poplatník je povinen zaplatit daň z příjmů 

plynoucích na území Švédska i z příjmů plynoucích ze zahraničí.
14

 

                                                 
11

 Zákon č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků ve znění p. p. (pozn. předpis byl zrušen zákonem  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, pro vysvětlení pojmu ale lze pouţít). §6. 

12
 tamtéţ. 

13
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §2. 

14
 NORDISK ETAX. Residence according to the Nordic Tax Treaty. Nordisketax.net. [online] 



16 

 

Osoby nesplňující výše uvedenou podmínku se označují za daňové nerezidenty  

a odvádějí daň pouze z příjmů plynoucích na území Švédska.
15

 

1.4 Česká republika 

V České republice představuje zákonodárnou moc dvoukomorový parlament skládající 

se z:  

 Poslanecké sněmovny (200 poslanců)   

 Senátu (81 senátorů). 

V čele státu stojí prezident, jenţ je volen na pětileté období. V roce 2013 se prezidentem 

České republiky stal Miloš Zeman.
16

 

Počet obyvatel v České republice k 1. 1. 2014 činil 10,5 miliónů obyvatel
17

. Území 

České republiky je rozděleno na 14 vyšších samosprávných celků neboli krajů. Česká 

republika se v roce 2004 stala součástí Evropské unie.
18

 

Vzhledem k tomu, ţe tato práce je zaměřena na daňovou tématiku, tak následující 

kapitola obsahující vývoj daňové kvóty pomůţe k dokreslení základního přehledu  

o České republice. 

1.4.1 Daňová kvóta 

Jeden z ukazatelů slouţících k mezinárodnímu srovnání je daňová kvóta, která udává 

podíl vybraných daní na hrubém domácím produktu.
19

 

Daňová kvóta se dělí na čistou a sloţenou (konsolidovanou). Čistá daňová kvóta 

obsahuje pouze daně v právním slova smyslu, kdeţto sloţená daňová kvóta obsahuje  

i další povinné odvody odpovídající ekonomickému pojetí daně. Největším rozdílem 

                                                 
15

 NORDISK ETAX. Limited tax lability. Nordisketax.net. [online] 

16
 Široký, J. Daně v Evropské unii. 2010. s. 220. 

17
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo. Czso.cz [online]. ©2015. 

18
 tamtéţ. 

19
 VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012 s. 41. 
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mezi těmito druhy daňové kvóty je zahrnutí pojistného a sociálního pojištění do sloţené 

daňové kvóty.
20

 

Pro ilustraci je vývoj sloţené daňové kvóty za období 2005 – 2012 zachycen na  

grafu č. 1 uvedeném níţe. 

Graf 1- Vývoj sloţené daňové kvóty v České republice v letech 2005 – 2012 (Upraveno dle 
21

) 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe daňová kvóta České republiky se pohybuje níţe, 

neţ je průměr daňové kvóty v zemích Evropské unie. Dále z grafu můţeme 

vypozorovat, ţe daňová kvóta se ve sledovaném období postupně sniţovala. 

Nejniţších hodnot ve sledovaném období 2005 – 2012 bylo dosaţeno v roce 2009, kdy 

daňová kvóta v České republice dosahovala hodnot 33,4 %. Ve stejném roce průměr 

daňové kvóty v zemích Evropské unie dosahoval výše 38,3 %. Naopak nejvyšších 

hodnot 35,9 % bylo ve sledovaném období dosaţeno v roce 2007 a v zemích Evropské 

unie daňová kvóta činila 39,3 %. 

 

 

 

                                                 
20

 VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2010. 2010. s. 41. 

21
 EUROSTAT. Taxation trends in european union. ec.europa.com. [online] 
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1.4.2 Daňová soustava České republiky 

Daňová soustava představuje souhrn všech daní, které jsou v daném státě vybírány  

a jsou jednotlivě upraveny v daňových zákonech. Uspořádání daňové soustavy je 

ovlivněno velikostí daného státu a jeho územní členění, systémem metod výběru daní  

a pracovních postupů, které jsou uplatňovány ve vztahu k daným daňovým subjektům.
22

 

Daňová soustava České republiky je v mnoha znacích podobná jako daňové soustavy 

v zemích OECD. Zásadní reformou, prošla daňová soustava České republiky v roce 

1992, která byla vytvořena Československým parlamentem, ale v platnost vstoupila 

v roce 1993 při rozpadu Československa. Tato reformovaná soustava vznikla jako 

náhrada za předešlou daňovou soustavu s tím, ţe její prvky jsou zaloţeny na stejných 

základech, jaké byly pozorovány u vyspělejších trţních ekonomik.
23

 

Daňovou soustavu České republiky znázorňuje schéma č.1. 

 

                                                 
22

 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie - s praktickou aplikací. 2008. s. 10. 

23
 VANČUROVÁ, A. Daňové reformy v ČR. Kdprcr.cz [online]. 
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Schéma 1- Daňová soustava České republiky (Upraveno dle 
24

) 

1.5 Švédsko 

Švédsko je pluralitní konstituční monarchie, v jejímţ čele stojí od roku 1973 král Karl 

XVI. Gustav spolu s jednokomorovým parlamentem neboli Riksdag.
25

 

Počet obyvatel ve Švédsku byl k 30. 11. 2013 stanoven na 9,6 miliónů obyvatel, z toho 

bylo odhadováno na 7 158 osob pocházející z České republiky
26

. Právní členění 

Švédska je na 18 okresů a 2 regiony. Členem Evropské unie je od roku 1995.
27

 

Pro dokreslení přehledu o Švédsku v rámci daňového tématu je následující kapitola 

věnována vývoji daňové kvóty v této zemi. 

                                                 
24

 MF ČR. Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona. Mfcr.cz [online]. ©2013. 

25
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2010. s. 340. 

26
 MVZ ČR. Švédsko: Základní informace o teritoriu. Mzv.cz. [online]. ©2014. 

27
 tamtéţ. 
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1.5.1 Daňová kvóta 

Velikost daňové zátěţe ve Švédsku představuje ukazatel daňové kvóty, pro jejíţ 

srovnání byla vybrána průměrná daňová kvóta v zemích Evropské unie. Tento vývoj je 

pozorován v letech 2005 – 2012 na níţe uvedeném grafu č. 2. 

Graf 2 - Vývoj sloţené daňové kvóty ve Švédsku v letech 2005 – 2012 (Upraveno dle 
28

) 

 

Na výše uvedném grafu sledujeme daňovou kvótu ve Švédsku, která se pohybuje nad 

průměrem zemí Evropské unie, coţ značí opačný trend oproti České republice. Vývoj 

daňové kvóty se ve sledovaném období postupně sniţuje podobně jako v České 

republice. 

Ve sledovaných letech 2005 – 2012 bylo dosaţeno nejniţší hodnoty 44,2 % v roce 

2012. Průměr daňové kvóty v zemích Evropské unie byl 39,4 %. Naopak v roce 2005 

sledujeme nejvyšší hodnotu 48,9 %. Ve stejném roce byla daňová kvóta v zemích 

Evropské unie 38,9 %.  

Z uvedeného grafu je patrné, ţe vývoj daňové kvóty ve sledovaných letech ve Švédsku 

byl klesající.   

Následující kapitola obsahuje přehled daní, které jsou ve Švédsku vybírány. 

 

                                                 
28

 EUROPEAN UNION. Taxation trends in european union. Ec.europa.eu [online]. ©2014. 
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1.5.2 Daňová soustava Švédska 

Nejrozsáhlejší změna, která zasáhla do švédského daňového systému, byla daňová 

reforma provedená v roce 1991. Cílem této reformy bylo dosaţení spravedlivějšího  

a efektivnějšího daňového systému. V dnešní době je švédský daňový systém závislý 

zejména na příjmech z přímých daní.
29

 

Na následujícím schématu je vyobrazena daňová soustava Švédska, kde můţeme 

pozorovat rozdíly s daňovou soustavou České republiky. 

 

Schéma 2 - Daňová soustava Švédska (Upraveno dle 
30

) 

 

                                                 
29

 ÖKONOMISK INSTITUT. Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. Econ.ku.dk 

[online]. ©2010. 

30
 EUROPEAN UNION. Taxation trends in european union. Ec.europa.eu. [online]. ©2014. 



22 

 

2 Daň z příjmů fyzických osob ve srovnávaných státech 

Tato kapitola se zaměřuje na popsání daně z příjmů fyzických osob v jednotlivých 

srovnávaných státech. 

2.1 Česká republika 

Následující kapitola je věnována rozdělení příjmů fyzických osob dle předmětu daně, 

vymezení potřebných informací k výpočtu daně z příjmů a algoritmus výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob v České republice.  

2.1.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy, které zvyšují uţitek 

poplatníka, a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem peněţitý či nepeněţní. Tyto 

nepeněţní příjmy se pro daňové účely oceňují dle zákona.
31

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob dle zákona 586/1992 Sb., §3, o daních 

z příjmů, jsou kategorie, které jsou vyobrazeny na schématu č. 3.  

 

Schéma 3 - Předmět daně v České republice (Upraveno dle 
32

) 

                                                 
31

 VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů: s praktickou aplikací. 2013. s. 76. 

32
 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Meritum Daň z příjmů 2012. s. 3 – 4. 
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Příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky 

Do této kategorie se řadí příjmy plynoucí z pracovněprávních vztahů, ke kterým se 

přiřazují i tzv. příjmy z funkčních poţitků, kterými jsou příjmy ze sluţebních vztahů 

(např. vojáci, celníci) a členských vztahů (např. člen druţstva). Jedná se o vztahy, kdy je 

vykonávána práce za odměnu pro osobu, která příjem vyplácí.
33

 

Základem pro výpočet zálohy na daň plátce je dle zákona o daních z příjmů „úhrn 

příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc 

nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou 

daně podle §36 a příjmů, které nejsou předmětem daně 
34

.“ Takto vypočtený základ 

daně se dále sníţí o částky, které jsou od daně osvobozeny a navýší se o povinné 

pojištění.
35

 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

Samostatná činnost je definována jako činnost, která je osobou vykonávaná vlastním 

jménem a na vlastní účet. Pokud je hlavním smyslem takovéto činnosti dosaţení zisku, 

pak se jedná o podnikání.
36

 

K příjmům z této kategorie řadíme příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, příjmy ze ţivnostenského podnikání, příjmy z podnikání a podíly na zisku 

společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti.
37

 

Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku plynoucí fyzické osobě ze zdrojů na území České 

republiky představují samostatný základ daně. Plátcem jsou zdaňovány zvláštní sazbou 

dle §36 o dani z příjmů a tyto příjmy jiţ nejsou zahrnovány do daňového přiznání. 

Jedná se o příjmy z podílů na zisku z majetkového podílu.
38

 

                                                 
33

 VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů: s praktickou aplikací. 2013. s. 113 - 114. 

34
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §38h. 

35
 tamtéţ. §6. 

36
 MACHÁČEK, I, L. LÁCHOVÁ A J. VÍTKOVÁ. Daň z příjmů fyz. os. 2010. s. 61 

37
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §7. 

38
 MACHÁČEK, I, L. LÁCHOVÁ A J. VÍTKOVÁ. Daň z příjmů fyz. os. 2010. s. 61 
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Pokud příjmy z kapitálového majetku plynou plátci ze zdrojů na území České republiky, 

ale nepodléhají sráţkové dani, jsou zdaňovány příjemcem v daňovém přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob a zároveň tvoří dílčí základ daně dle §8 zákona o dani 

z příjmů.
39

 

Příjmy z pronájmu 
40

 

Zde patří příjmy z pronájmu nemovitých věcí, bytových i nebytových prostor a příjmy 

z pronájmu nemovitých věcí. Pokud je pronájem nemovitých věcí pouze příleţitostný, 

pak se daní dle §10 zákona o dani z příjmů. 

Pokud tyto příjmy plynou z majetku, který je součástí společného vlastnictví manţelů, 

pak je příjem zdaněn u jednoho z manţelů. 

Ostatní příjmy 

Za ostatní příjmy se povaţují všechny příjmy, které nepatří do §6 – 9 zákona o dani 

z příjmů. Těmito příjmy jsou například příjmy z příleţitostného pronájmu movitých 

věcí, příjmy z prodeje cenných papírů a jiné.
41

 

2.1.2 Základ daně 

Základ daně z příjmů fyzických osob je definován jako částka, o kterou příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje vynaloţené k jejich dosaţení, 

zajištění a udrţení.
42

 

V případě, ţe poplatníkovi za zdaňovací období plynou příjmy ze dvou a více druhů 

příjmů, které jsou obsaţeny v §6 aţ 10, pak je základem daně součet dílčích základů 

daně podle jednotlivých druhů příjmů. Je nutno dodat, ţe dílčí základy daně plynoucí  

z §6, 8 a 10 budou vţdy nezáporná. Naopak u §7 a 9 můţe být dílčí základ daně 

záporný, jedná se tedy o daňovou ztrátu.
43

 

                                                 
39

 MACHÁČEK, I, L. LÁCHOVÁ A J. VÍTKOVÁ. Daň z příjmů fyz. os. 2010. s. 61 

40
 tamtéţ. s.71-73. 

41
 tamtéţ. s.77. 

42
 KOPŘIVA J., POLÁK M. Daň z příjmů fyzických osob - skriptum. 2007. s. 22. 

43
 tamtéţ. s. 22. 
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Pokud při výpočtu základu daně je součet dílčích základů daně z §7 aţ 10 záporný, pak 

je základem dílčí základ daně z §6. Vzniklá ztráta z §7 aţ 10 nelze uplatnit při zdanění 

příjmů ve zdaňovacím období kdy vznikla, lze ji však odečíst od úhrnu dílčích základů 

daně v následujících zdaňovacích období.
44

 

2.1.3 Zdaňovací období 

Dle zákona o dani z příjmů je zdaňovací období definováno následovně „Zdaňovacím 

obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok 
45

.“ 

2.1.4 Sazba daně 

Sazba daně činí 15%. Pro výpočet daně je nejdříve potřeba od základu daně, který je 

zaokrouhlen na celá sta Kč dolů, odečíst nezdanitelné části základu daně a odčitatelné 

poloţky od základu daně.
46

 
47

 

2.1.5 Algoritmus výpočtu daně v České republice 

Pro výpočet daňové povinnost je nutno znát veškeré informace týkající se poplatníka  

a také jednotlivé dílčí základy daně. Algoritmus výpočtu daně z příjmů, který je uveden 

v tabulce č. 1, se týká všech poplatníků podávajících daňové přiznání. 

 

 

 

                                                 
44

 KOPŘIVA J., POLÁK M. Daň z příjmů fyzických osob - skriptum. 2007. s. 23. 

45
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §16b. 

46
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §16. 

47
Na daň z příjmů fyzických osob byla do roku 2007 v České republice uplatňována progresivní daň, 

která zahrnovala čtyři skupiny, z nichţ nejvyšší sazba byla 32 %. Jednotná sazba daně byla zavedena 

v roce 2008. (EUROPEAN UNION. Taxation trends in european union. Ec.europa.eu. [online] ©2014.) 
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Tabulka 1 - Algoritmus ročního výpočtu daně z příjmů FO v České republice (Upraveno dle 
48

) 

  Příjmy ze závislé činnosti  

+ Příjmy ze samostatné činnosti  

+ Příjmy z kapitálového majetku  

+ Příjmy z nájmu  

+ Ostatní příjmy 

  ZÁKLAD DANĚ 

- Nezdanitelné části základu daně 

- Odčitatelné poloţky 

  SNÍŢENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na 100 Kč dolů) 

* sazba daně 

  DAŇ  

- Slevy na dani 

- Daňové zvýhodnění 

  VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

 

2.1.6 Nezdanitelné části základu daně 
49

 

Od základu daně lze odečíst nezdanitelné části základu daně, kterými jsou: 

 Bezúplatné plnění poskytnuté obcím, krajům, organizačním sloţkám státu, 

právnickým osobám se sídlem na území ČR a fyzickým osobám s bydlištěm na 

území ČR, dle zákona o dani z příjmů. Úhrn bezúplatných plnění musí činit 

alespoň 2% ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze v úhrnu 

odečíst 15% ze základu daně. Za bezúplatné plnění se taktéţ povaţuje odběr 

krve, kdy hodnota jednoho odběru je oceněna na 2 000 Kč a hodnota odběru 

orgánu od ţijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Toto ustanovení je 

platné i pro fyzické či právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území 

                                                 
48

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

49
 tamtéţ. §15. 
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jiného členského státu Evropské unie neţ je Česká republika a dále na území 

Norska a Islandu, v případě, ţe tyto osoby splňují podmínky stanovené 

zákonem. 

 Zaplacené úroky ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníţeným o státní příspěvek 

poskytnutý na financování bytových potřeb. Bytová potřeba je blíţe definována 

v §15 odst. 1, zákona o dani z příjmů. Pokud smlouva o úvěru na financování 

bytové potřeby má více účastníků, pak uplatní odpočet jen jedna z těchto osob, 

anebo kaţdá z nich, rovným dílem. Úhrnná část úroků, o které je sníţen základ 

daně, nesmí překročit zákonem stanovenou částku 300 000 Kč. 

 Od základu daně lze ve zdaňovacím období odečíst příspěvek zaplacený 

poplatníkem, který v úhrnu činí 12 000 Kč: 

o Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem dle smlouvy 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi 

poplatníkem a penzijní společností. Částka, kterou můţeme takto odečíst 

od základu daně, se rovná úhrnu zaplacených příspěvků poplatníkem na 

jeho penzijním připojištění se státním příspěvkem sníţeném o částku 

12 000 Kč. 

o Příspěvek na penzijní pojištění dle smlouvy o penzijním pojištění, která 

je uzavřená mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění. Pojistné 

lze od základu daně odečíst za podmínky, ţe výplata plnění z penzijního 

pojištění byla sjednána aţ po 60 kalendářních měsících a současně 

nejdříve v roce dosaţení věku 60 let. 

o Doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním 

spoření, jeţ je uzavřena mezi poplatníkem a penzijní společností. Částka, 

kterou je moţné od základu daně odečíst, se rovná úhrnu příspěvků 

zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření sníţenému 

o 12 000 Kč za zdaňovací období. 
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 Zaplacené pojistné poplatníkem na soukromé ţivotní pojištění podle 

smlouvy mezi poplatníkem a pojišťovnou. Toto pojistné lze odečíst v případě, ţe 

výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána po 60 měsících od uzavření 

smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehoţ průběhu poplatník 

nabude věku 60 let. Za zdaňovací období lze odečíst částku v maximální výši 

12 000 Kč. 

 Zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace odborové 

organizaci, která dle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy 

zaměstnanců. Je moţno odečíst částku ve výši 1,5% zdanitelných příjmů podle 

§6, s výjimkou příjmů zdaněných sráţkou podle zvláštní sazby daně. Tato částka 

však nesmí přesáhnout hranici 3 000 Kč. 

 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle zákona  

o ověřování a dalšího vzdělávání v případě, ţe nebyly hrazeny zaměstnavatelem 

ani nebyly uvedeny jako výdaj podle §24 poplatníkem s příjmy §7, nejvýše 

10 000 Kč. Poplatník se zdravotním postiţením můţe za zdaňovací období 

odečíst částku aţ 13 000 Kč a poplatník s těţším zdravotním postiţením, aţ 

15 000 Kč. 

2.1.7 Osvobození od daně 
50

 

Vzhledem k rozsahu poloţek, které jsou osvobozeny od daně, zde budou uvedeny pouze 

některé dle výběru autorky práce. Jejich úplný výčet je v §4, zákona o dani z příjmů. 

 Příjmy z prodeje nemovitostí – zde patří příjmy z prodeje rodinného domu  

a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor. 

Tento příjem je osvobozena od daně v případě, ţe zde měl prodávající bydliště 

po dobu alespoň 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud zde měl prodávající 

bydliště po dobu kratší 2 let a pouţije-li získané prostředky z prodeje na 

uspokojení bytové potřeby, je tento příjem také osvobozen od daně. Příjmy 

plynoucí z prodeje nemovitých věcí neosvobozených od daně dle §4 odst. 1a, 
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zákona o dani z příjmů, jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím 

vlastnického práva a prodejem je 5 let.  

 Přijatá náhrada – náhrada majetkové či nemajetkové újmy, plnění z pojištění 

majetku, osvobození od daně se nevztahuje na majetek, který je zahrnut do 

obchodního majetku pro výkon ekonomické činnosti, v době vzniku škody. 

 Příjem z prodeje cenného papíru – tato poloţka je osvobozena od daně 

v případě, ţe doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při prodeji 

přesáhne 3 roky. 

2.1.8 Odčitatelné poloţky 

Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla stanovena v minulém 

zdaňovacím období nebo lze odečíst část této ztráty a to však nejdéle v 5 zdaňovacích 

období bezprostředně následujících od vzniku daňové ztráty. Dále je moţno od základu 

daně odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 

odborného vzdělávání. Pokud není moţné tyto odpočty odečíst z důvodu nízkého 

základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím zdaňovacím období 

od jejich vzniku.
51

 

2.1.9 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 
52

 

Slevy na dani 

Za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, si můţe poplatník sníţit výši daně  

o následující slevy: 

 

 

                                                 
51

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §34. 

52
 tamtéţ. §35 



30 

 

Tabulka 2 - Slevy na dani v ČR (Upraveno dle 
53

) 

Slevy na dani pro poplatníky Výše roční slevy 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Sleva na druhého z manţelů* 24 840 Kč 

Sleva na druhého z manţelů s průkazem ZTP/P* 49 680 Kč 

Základní sleva na invaliditu 2 250 Kč 

Rozšířená sleva na invaliditu 5 040 Kč 

Sleva pro drţitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 

Sleva na studenta 4 020 Kč 

 

* Slevu na druhého z manţelů lze uplatnit v případě, ţe ţijí ve společné domácnosti  

a nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období. Pokud je druhý 

z manţelů navíc drţitelem průkazu ZTP/P, sleva na dani se zdvojnásobuje. 

Daňové zvýhodnění 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící ve společné 

domácnosti s poplatníkem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo 

Islandu, ve výši 13 404 Kč ročně. Tento nárok má poplatník pouze v případě, ţe 

neuplatňuje slevu na dani dle §35a nebo §35b, zákona o dani z příjmů. Poplatník si  

o tuto slevu sníţí vypočtenou daň podle §16, zákona o dani z příjmů. Daňové 

zvýhodnění můţe být poplatníkem uplatněno jako sleva na dani, daňového bonusu nebo 

kombinací těchto moţností. Daňový bonus můţe být uplatněn v případě, ţe jeho výše 

činí alespoň 100 Kč, ale maximálně můţe činit 60 300 Kč ročně. 

Za vyţivované dítě poplatníka se dle zákona povaţuje dítě vlastní, osvojenec, dítě 

v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manţelů, pokud 

jeho rodiče nemají příjmy, z nichţ by daňové zvýhodnění mohli uplatnit. 
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2.1.10 Výběr daně 

V České republice je správa daní zaloţena na principu, ţe kaţdý daňový subjekt má 

povinnost sám přiznat daň a následně toto tvrzení prokázat. Daňové přiznání se musí 

podat na finanční úřad nejpozději do 3 měsíců, tedy do 1. dubna, po uplynutí 

zdaňovacího období. Pro daňové poplatníky, kteří mají zákonem uloţenou povinnost 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jejichţ daňové přiznání je vypracováno  

a podáno poradcem, se prodluţuje na 6 měsíců, tedy do 1. července.
54

 

V případě, ţe daňový subjekt zanedbá svou povinnost a daňové přiznání podá se 

zpoţděním delším neţ 5 pracovních dnů, tak mu vzniká povinnost zaplatit pokutu 

z prodlení. Minimální výše této pokuty činní 500 Kč.
55

 

Nejpozději do 15. března po uplynutí zdaňovacího období provede plátce výpočet daně 

a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. A to z úhrnu mezd zúčtovaných nebo 

vyplacených poplatníkovi. Plátce vrátí přeplatek ročního zúčtování poplatníkovi, který 

neuplatňuje daňové zvýhodnění. Přeplatkem se rozumí kladný rozdíl mezi zálohově 

sraţenou daní a daní sníţenou o slevy pro poplatníky, pokud úhrnná výše přeplatku je 

vyšší neţ 50 Kč. O tento vrácený přeplatek jsou sníţeny nejbliţší odvody záloh správci 

daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, nebo poţádá o jejich vrácení. V případě 

nedoplatku na ročním zúčtování daně se poplatníkovi nesráţí.
56
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2.2 Švédsko 

Ve Švédsku je od roku 1991 zaveden duální systém daně z příjmů. Na poplatníky se 

tedy vztahuje daň národní a zároveň daň municipální. Municipální daň z příjmů je 

uplatňována paušální sazbou, která se liší v rámci jednotlivých obcí.
57

 

2.2.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob dle švédského zákona jsou příjmy vyobrazeny 

na schématu č. 4. 

 

Schéma 4 - Předmět daně ve Švédsku (Upraveno dle 
58

) 

Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti jsou zdaňovány pouze fyzické osoby. Tato daň je odváděna  

u pracovních činností, které jsou vykonávány nepřetrţitě za účelem dosaţení zisku. Je-li 

příjem dosaţen z neziskových účelů, které se povaţují za zájmovou činnost, pak se 

tento příjem zdaňuje na základě zvláštních pravidel.
59

 

Příjmy z podnikání 
60

 

Příjmy z podnikání jsou příjmy a výdaje vyplývající z podnikatelské činnosti. Mezi tyto 

příjmy patří výnosy z prodeje zboţí, sluţeb, kapitálových zisků a veškeré ostatní výnosy 

z podnikatelské činnosti, které musí být zahrnuty ve výnosech. 

                                                 
57

 EUROSTAT. Taxation and Customs Union. Ec.europa.eu [online]. ©2014. 

58
 Zákon SFS 1999:1229, o daních z příjmů, §8 

59
 tamtéţ. kapitola 10-12. 

60
 tatéţ. kapitola 13. 



33 

 

U právnických osob jsou příjmy a výdaje z důvodu drţby aktiv a závazků, nebo  

ve formě kapitálových zisků a ztrát příjmy z podnikání. A to i v případě, ţe příjem nebo 

výdaj není součástí podniku dle § 1. 

Příjmy z kapitálového majetku 
61

 

V kategorii příjmy z kapitálového majetku jsou příjmy a výdaje rozděleny 

- vzhledem k drţení majetku a závazků 

- ve formě kapitálových zisků a ztrát. 

Nejsou zde zahrnuty příjmy a výdaje z kapitálového majetku, které jsou příjmem 

z podnikání. 

2.2.2 Základ daně 

Pro výpočet daně slouţí součet příjmů poplatníka ze závislé činnosti, příjmů 

z podnikání a příjmů z kapitálového majetku.
62

 

Pro národní daň je základem zdanitelný příjem sníţený o odpočty. Ve Švédsku se 

zdaňují veškeré peněţité i penězi ocenitelné příjmy získané poplatníkem, s výjimkou 

osvobozených příjmů.
63

 

2.2.3 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je stejně jako v České republice kalendářní rok. Lhůta pro podání 

daňového přiznání je 2. květen následujícího roku.
64
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2.2.4 Sazba daně 

Výše sazby daně se ve Švédsku rozlišuje dle neomezené či omezené daňové povinnosti. 

Přesné sazby daně pro oba případy jsou popsány níţe. 

Osoby s neomezenou daňovou povinností 
65

 

Od příjmů z výdělečné činnosti je moţné odečíst základní příspěvek ve výši  

13 100 SEK a 34 300 SEK, pokud má poplatník neomezenou daňovou povinnost. 

Po základním odečtení se platí následující daně ze zdanitelných příjmů z výdělečné 

činnosti jako je daň municipální v obci pobytu (cca 29 aţ 34%) a církevní daň  

a pohřební poplatky (cca 1 aţ 2%). Zmíněné druhy daní představují státní příjmy 

z progresivních daní.  

Příjmy státu z daní představují 20% z části zdanitelných příjmů z výdělečné činnosti, 

které přesahují 433 900 SEK (rok 2013: 426 300 SEK). V případě, ţe zdanitelný příjem 

přesahuje 615 700 SEK (rok 2013: 604 700 SEK), je povinností poplatníka odvést na 

dani státu dalších 5% z částky, která přesahuje zmíněnou hranici 615 700 SEK. 

Pro příjem z kapitálového majetku platí sazba daně ve výši 30%. 

Vlastníci rodinného domu nebo dvojdomku ve Švédsku musejí zaplatit místní vládní 

poplatek, který činí 0,75% z hodnoty vyměřené daně na danou nemovitost. Tato daň 

však můţe za rok maximálně činit 7 112 SEK za rok. Místní poplatek ve Švédsku není 

placen ze soukromých rezidencí situovaných v zahraničí. 

Osoby s omezenou daňovou povinností 
66

 

Ve Švédsku je stanovena zvláštní daň pro nerezidenty tzv. SINK. Pro tuto skupinu je 

sazba z příjmů ze závislé činnosti stanovena na 20% a pro námořníky je sazba daně  

15%. Tato zvláštní daň pro nerezidenty je upravena také pro umělce, sportovce a jiné. Je 

známá pod zkratkou A-SINK. Poplatníci spadající do této kategorie platí 15% z odměn 

plynoucích z umění, sportu, atd.  
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Na příjmy z podnikatelské činnosti platí municipální daň 25% a státní progresivní daně 

z příjmů. Státní daň z příjmů je 20% z části zdanitelného příjmu z výdělečné činnosti, 

která přesahuje částku 420 800 SEK (rok 2013: 413 200 SEK). Pokud zdanitelný příjem 

z výdělečné činnosti přesahuje částku 602 600 SEK (rok 2013: 591 600 SEK), musí 

daňový poplatník odvést státu dalších 5% z částky překračující hranici 602 600 SEK. 

V případě, ţe poplatník nechce své příjmy ze závislé činnosti danit dle zvláštních 

pravidel SINK, bude pro něj platit municipální daň ve výši 31,37% namísto 25%. 

U příjmů z kapitálového majetku platí daň 30%. Pouze v případě ztráty je daň 

automaticky sníţena. Toto sníţení je 30% ze ztráty aţ do 100 000 SEK. Pokud je deficit 

vyšší, poplatníkovi bude daň sníţena o 21% na ztrátu, která přesahuje 100 000 SEK. 

Vlastníci rodinných domů nebo dvojdomku ve Švédsku zaplatí místní daň ve výši  

0,75% z vyměřené daně. Maximální výše daň za rok je 7 112 SEK. 

2.2.5 Algoritmus výpočtu daně ve Švédsku 

Za účelem výpočtu vlastní daňové povinnosti je nutné znát příjmy ze zaměstnání  

a z podnikání. Tyto příjmy tvoří základ pro výpočet daně. Příjmy z kapitálového 

majetku jsou daněny zvláštní sazbou ke konci výpočtu. Celý výpočet daně pro 

švédského poplatníka je znázorněn v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3 - Algoritmus ročního výpočtu daně z příjmů FO ve Švédsku (Upraveno dle 
67

) 

+ Příjmy ze zaměstnání 

+ Příjmy z podnikání 

- Obecné odpočty 

  ZÁKLAD DANĚ 

- Základní odpočet 

  ZDANITELNÝ PŘÍJEM 

- Hranice nízké příjmu pro zdanění státní daní (433 900 SEK) 

  STÁTNÍ DAŇ Z PŘÍJMU 

- Slevy na dani 

  DÍLČÍ SOUČET 

  DANĚ Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU: 

+ Státní daň na příjem z kapitálového majetku (30%) 

+ Místní poplatek z nemovitosti (0,75%, maximálně 7 112 SEK) 

  VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST  

 

2.2.6 Osvobozené příjmy 

Nejdůleţitějšími osvobozenými příjmy ve Švédsku jsou výnosy ţivotního pojištění, 

stipendia a určité typy dividend.
68
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2.2.7 Daňové odpočty 
69

 

Ve Švédsku jsou daňové odpočty rozděleny na obecné a základní. 

Obecné odpočty 

Hlavními povolenými sráţkami jsou: úrokové náklady, náklady na cestování do práce, 

platby na důchodové pojištění a platba výţivného. 

Úrokové náklady mohou být odečteny od příjmů z kapitálového majetku. Pokud výdaje 

překročí příjmy z kapitálového majetku, pak 30% z výdajů dosahujících aţ 100 000 

SEK mohou být připsány oproti splatné dani. Pro výdaje přesahující 100 000 SEK je 

procento sráţky na dani sníţeno na 21%. 

Za určitých podmínek je cestování mezi prací a domovem přesahující 10 000 SEK 

odčitatelnou poloţkou. V případě, ţe je pouţíván soukromý automobil je moţné odečíst  

1,85 SEK za kaţdý ujetý kilometr.  

Platby na soukromé důchodové pojištění a penzijní spořící účet jsou obecně 

odčitatelnými poloţkami. Maximální roční odpočet je omezený na 12 000 SEK ledaţe 

zaměstnavatel nenabídne pracovní penzijní plán. Za těchto podmínek jsou moţné další 

odpočty.  

Alimenty placené poplatníkem bývalému partnerovi jsou odčitatelnou poloţkou, ale 

podléhají určitým omezením. 

Základní odpočty 

Základní odpočet je povolený jak pro místní, tak i pro státní daňové účely. Částka 

základního odpočtu se pohybuje v rozmezí 13 100 SEK aţ maximálně do 34 200 SEK. 

Nicméně to neznamená, ţe veškeré příjmy nad 13 100 SEK podléhají dani, protoţe 

ţádná daň není splatná, pokud celkový příjem nepřesáhne 18 800 SEK. Tedy aţ do této 

úrovně příjmů základní odpočet není platný.  

V následující tabulce je znázorněn přehled výše odpočtů v roce 2014 vztahující se 

k celkovému příjmu poplatníka. 
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Tabulka 4 - Výše daňového odpočtu ve Švédsku
70

 

CELKOVÝ PŘÍJEM (SEK) VÝŠE ODPOČTU (SEK) 

18 800 - 44 000 18 800 

44 100 - 120 500 
18 900 - 34 100 

120 600 - 138 900 34 200 

139 000 - 348 900 34 100 - 13 200 

349 000 a více 13 100 

 

2.2.8 Slevy na dani 
71

 

Příspěvek do důchodového systému je sleva na dani vztahující se na příjem ze 

zaměstnání nebo na příjem z podnikání. Tato sleva je počítána jako 7% z výše příjmů 

poplatníka. Maximální výše slevy je 22 866 SEK, pro poplatníky starší 65 let, je sleva 

v maximální výši 30 000 SEK. 

Další sleva na dani se vztahuje na výdaje z domácnosti a údrţby domu. Zahrnuje 

sluţby, jako jsou:  

 úklid  

 hlídání dětí 

 vaření 

 praní 

  práce na zahradě jakoţ i osobní péči a asistenci pro hendikepované či starší 

členy rodiny.  

Tato sleva je poskytnutá oproti zdanitelnému příjmu a počítána jako 50% ze skutečných 

nákladů aţ do maximální roční výše 100 000 SEK. Ve výsledku maximální roční sleva 

na dani je 50 000 SEK na jednotlivce. 

Výše zmíněnou slevu je také moţno pouţít pro údrţbu či opravy na domě poplatníka 

nebo jeho letním sídle, pokud je vlastníkem. Slevu je moţné uplatnit pouze na mzdové 
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náklady, které musí být doloţeny fakturou. Podmínkou je, ţe dům nebo letní sídlo se 

musí nacházet v Evropské unii. 

2.2.9 Výběr daně 

V následujícím roce po zdaňovacím období jsou všichni poplatníci povinni na jaře 

podat daňové přiznání. A zároveň zaměstnavatelé dodají daňové agentuře prohlášení  

o vyplacených odměnách svým zaměstnancům. A finanční instituce poskytnou 

informace o vkladech svých klientů, o vyplacených nebo obdrţených úrocích,  

o dividendách a o dalších. V průběhu tohoto procesu daňová agentura propojí takto 

získané informace s těmi, které jsou uvedeny na daňovém přiznání poplatníka.
72

 

Poté v dubnu daňový poplatník obdrţí od daňové agentury jiţ předvyplněné daňové 

přiznání, kde jsou uvedeny informace získané od zaměstnavatele a finančních institucí. 

Poplatník pak tyto informace překontroluje, a pokud je to nezbytné, opraví chyby  

a přidá informace nebo uvede nárok na odpočet. Po těchto úpravách poplatník daňové 

přiznání podepíše a vrátí daňové agentuře do 2. května. Pokud datum splatnosti připadá 

na sobotu či neděli, pak je den splatnosti následujícím pracovním dnem.
73

 

Pro všechny, kteří ve Švédsku odvádějí daně a poplatky, je zaveden zvláštní daňový 

účet u Švédské daňové agentury. Fyzické osoby zde mají znázorněny transakce, které 

probíhají jednou za rok, tedy konečný výsledek daně za zdaňovací období. Platby na 

tento účet mohou být posílány kdykoliv, kdy chceme pokrýt budoucí výdaje na daň 

a vyhnout se tak úrokům. Na daňový účet je moţné platby zasílat pomocí internetu nebo 

za pouţití předtištěných platebních formulářů, kde nesmí chybět referenční číslo plátce. 

Ţádná z těchto plateb nemůţe být určena k úhradě specifické daně nebo poplatku, 

nicméně, jsou započteny k celkovému deficitu na daňovém účtu.
74

 

Ve Švédsku jsou daně placeny zálohově nebo daňovými sráţkami dle následujících 

kategorií. První z kategorií je tzv. A-daň, kterou uplatňují zaměstnanci a daň i příspěvek 

na sociální zabezpečení je odváděno zaměstnavatelem. V tomto případě musí být sídlo 
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firmy nebo provozovna na území Švédska. Pokud zaměstnavatel nesplňuje tuto 

podmínku, tak bude placena SA-daň, kdy poplatník odvádí daň i příspěvky na sociální 

zabezpečení sám. Další kategorií je F-daň, která se vztahuje na podnikatele. Tato daň je 

placena zálohově kaţdý měsíc spolu s příspěvky na sociální zabezpečení 

podnikatelem.
75

 

Pokud je finální výměr daně za zdaňovací období vyšší neţ daň, která byla zaplacena 

v průběhu roku zaměstnavatelem či poplatníkem samotným, vzniká nedoplatek na dani 

a je nutno doplatit dluţnou částku. Úroky ze vzniklého dluhu se přičítají kaţdým dnem. 

Na dorovnání dluţné částky má poplatník 90 dní ode dne rozhodnutí, jak je uvedeno na 

posledním daňovém výměru. Pokud poplatník na dani za zdaňovací období zaplatí více, 

pak se jedná o přeplatek a poplatník dostane částku převyšující jeho daňovou 

povinnost zpět. Tato částka je zaslána v případě, ţe při konečném vyměření daně účet 

vykazuje přebytek ve výši alespoň 100 SEK. Pokud je přeplatek na dani niţší neţ  

100 SEK, částka zůstane na příslušném daňovém účtu.
76

 

3 Shrnutí teoretické části 

Tato kapitola je zaměřena na srovnání poznatků z předchozích kapitol této práce.  

Při porovnávání daňového systému v České republiky a Švédska zjistíme, ţe jsou si na 

první pohled velmi podobné. V obou případech se daně dělí na přímé a nepřímé, které 

jsou dále rozděleny na daně z příjmů a daně majetkové. V rámci přímých daní se 

daňové systémy liší pouze u majetkových daní, větších rozdílů si pak můţeme 

povšimnout u daní nepřímých. 

Daň z příjmů fyzických osob je v České republice a ve Švédsku odlišná. Tyto rozdíly 

zachycuje následující tabulka č. 5. 
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Tabulka 5 - Srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Švédsku 
77

 

ATRIBUT ČESKÁ REPUBLIKA ŠVÉDSKO 

Předmět daně 5 kategorií 3 kategorie 

Zdaňovací období kalendářní rok kalendářní rok 

Sazba daně jednotná sazba daně progresivní daň 

Nezdanitelné části daně ano  ne 

Osvobozené příjmy ano  ano 

Odčitatelné poloţky ano  ano 

Slevy na dani ano  ano 

Lhůta pro podání 

daňového přiznání 

do 1. dubna; prodlouţená 

lhůta do 1. července 
do 2. května 

 

Z uvedené tabulky je patrné, ţe daň z příjmů fyzických osob v České republice a ve 

Švédsku se liší počtem kategorií. Tím však není ovlivněna výsledná daňová povinnost. 

Rozdílem, který je pro zdanění zásadní, je sazba daně. V České republice je jednotná 

sazba daně, ale ve Švédsku je uplatňována progresivní daň, která se liší dle výše příjmů 

poplatníka. Pro zdanění příjmů ve Švédsku je tedy nutné správně zařadit poplatníka do 

příslušné zákonem stanovené kategorie právě podle dosaţených příjmů. 

V obou srovnávaných státech existují příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Těchto 

příjmů se v České republice vyskytuje více jak ve Švédsku. Odčitatelné poloţky od 

daně jsou odlišné v obou zemích. Ve Švédsku se odčitatelné poloţky dělí na základní 

(odečítají se od základu daně) a obecné odpočty (odečítají se od hrubé mzdy). V České 

republice se tyto poloţky jiţ dále nedělí a odečítají se od základu daně. 

Další poloţkou pro srovnání jsou slevy na dani, které jsou v obou státech postaveny 

zcela odlišně. V České republice jsou slevy na dani doprovázeny daňovým 

zvýhodněním na dítě.  
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4 Výpočet daně ve srovnávaných státech 

Tato kapitola je zaměřena na výpočet vlastní daňové povinnosti zvolených modelových 

poplatníků ţijících v České republice a ve Švédsku a následné zhodnocení dosaţených 

výsledků. Pro ukázku výpočtu daňové povinnosti byly zvoleny roční příjmy plynoucí ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků.  

K výpočtu modelových příkladů, byl zvolen modelový poplatník pobírající průměrnou, 

vyšší a niţší mzdu v daném státě. Zvolení poplatníci neuplatňují ţádné zvláštní slevy na 

dani nebo odčitatelné poloţky.  

Ve Švédsku se výše municipální daně odvíjí od místa bydliště daňového poplatníka. Pro 

účely výpočtu modelových příkladů, bude pro švédského poplatníka pouţita průměrná 

municipální daň ve výši 31,86 %
78

. 

4.1 Výpočet vlastní daňové povinnosti pro poplatníky dosahující 

průměrné mzdy 

Pro výpočet následujících modelových příkladů budou pouţity průměrné mzdy ve 

srovnávaných státech v roce 2014. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 se výše průměrné měsíční 

mzdy v České republice pohybovala na úrovni 25 219 Kč
79

. Ve Švédsku se průměrná 

měsíční mzda pohybuje na 38 336 SEK a za rok činí 460 032 SEK
80

. 

4.1.1 Česká republika – poplatník č. 1 

Před samotným výpočtem daňové povinnosti modelového poplatníka budou uvedeny 

základní informace potřebné k výpočtu: 

 průměrná měsíční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 činí  

25 219 Kč, tedy roční mzda dosahuje výše 302 628 Kč, 

 poplatník podepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele, 

 kaţdý měsíc byla sraţena záloha na dani poplatníka ze mzdy,  
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 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Poplatníkovi č. 1 z České republiky byly z měsíční mzdy sráţeny zálohy na daň 

z příjmů. Stanovení měsíčních záloh je uvedeno v tabulce č. 6.  

 

Tabulka 6 - Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů poplatníka č. 1
81

 

Výpočet měsíční zálohy na daň sazba daně částka (Kč) 

Hrubá měsíční mzda   25 219 

Zdravotní a sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
34% 8 575 

Základ daně   33 794 

Zaokrouhlený základ daně   33 800 

Daň 15% 5 070 

Sleva na poplatníka   -2 070 

Sraţená záloha na daň   3 000 

 

Skutečně zaplacené zálohy na daň poplatníkem v průběhu roku 2014 udává součin 

měsíčních sraţených záloh na daň s počtem měsíců v roce. V případě poplatníka  

č. 1 roční zálohy na daň činí 36 000 Kč. 

Před samotným výpočtem roční daně je v tabulce č. 7 znázorněn postup pro stanovení 

výše základu daně potřebného k výpočtu vlastní daňové povinnosti. 

Tabulka 7 - Výpočet ročního základu daně poplatníka č. 1
82

 

Výpočet základu daně sazba daně částka (Kč) 

HRUBÁ MZDA   302 628 

Zdravotní a sociální pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 
34% 102 894 

ZÁKLAD DANĚ   405 522 
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Dále následuje tabulka č. 8 obsahující způsob výpočtu roční daňové povinnosti 

modelového poplatníka z vypočteného základu daně. 

Tabulka 8 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 1
83

 

Výpočet roční daňové povinnosti sazba daně částka (Kč) 

ZÁKLAD DANĚ   405 522 

Základ daně zaokrouhlený    405 500 

DAŇ 15% 60 825 

Sleva na poplatníka   -28 840 

VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 35 985 

 

Roční daňová povinnost se dále upravuje o úhrn zaplacených záloh na dani v průběhu 

zdaňovacího období. Poplatníkovi č. 1 po odečtených zaplacených záloh na daních 

vznikne nedoplatek na dani ve výši 15 Kč. 

Pro tohoto modelového je v příloze č.1 uvedeno vyplněné přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. 

4.1.2 Švédsko – poplatník č. 2 

Informace potřebné ke stanovení daňové povinnosti Švédského poplatníka: 

 průměrná měsíční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 činí  

37 263 SEK, tedy roční mzda dosahuje výše 447 156 SEK, 

 pro výpočet municipální daně byla zvolena průměrná sazba pro rok 2014, tedy 

31,86 %, 

 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Stanovení vlastní daňové povinnosti pro švédského poplatníka s průměrnou mzdou je 

uveden v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 2
84

 

Výpočet základu daně 
daňová základna 

(SEK) 
sazba daně částka (SEK) 

HRUBÁ MZDA 460 032     

Obecné odpočty 0     

Základ daně 460 032     

Základní odpočet -13 100     

Zdanitelný příjem 446 932 31,86% 142 393 

Hranice nízkého příjmu pro 

zdanění 
-433 900     

Státní daň z příjmu 13 032 20% 2 606 

Příspěvek do důchodového systému 7% 32 202 

Sleva na příspěvek do důchodového systému   -22 866 

Sleva na příjem ze závislé 

činnosti 
    -26 311 

VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST   128 024 

 

Tento modelový poplatník nebude odvádět státní daň, protoţe jeho příjmy po obecném 

a základním odpočtu jsou niţší, neţ je stanovena hranice pro státní daň. Tato hranice je 

pro rok 2014 stanovena na 433 900 SEK. 

Slevu na příspěvek do důchodového systému nemůţe uplatnit v plné výši z důvodu 

hraniční povolené slevy 22 866 SEK, která je stanovena pro rok 2014. 

Následující tabulka č. 10 slouţí ke srovnání procentuelního podílu výsledné daňové 

povinnosti oproti hrubému ročnímu příjmu poplatníků z České republiky a ze Švédska. 
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Tabulka 10 - Srovnání daňové zátěţe u poplatníka č. 1 a 2
85

  

  Česká republika Švédsko 

Hrubý roční příjem 302 628 Kč 460 032 SEK 

Výsledná daňová povinnost 35 985 Kč 128 024 SEK 

Podíl daně na hrubém ročním 

příjmu 
11,86% 27,83% 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe daňové zatíţení u poplatníků s průměrnou mzdou 

je 2,6 krát vyšší ve Švédsku jak v České republice. 

V příloze č.2 je uvedeno přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro švédské 

poplatníky. Vzhledem k tomu, ţe daňová přiznání jsou ve Švédsku vyplňována daňovou 

agenturou, je zde uvedeno v nevyplněné formě pouze na ukázku. 

4.2 Výpočet vlastní daňové povinnosti pro poplatníky dosahující vyšší 

mzdy 

Vzhledem k existenci dvou sazeb pro státní daň ve Švédsku, kdy u poplatníka 

s průměrnou mzdou byla uplatněna 20 % sazba, je zde uveden poplatník s vysokou 

mzdou, který podléhá státnímu zdanění ve výši 25 %. 

Pro moţnost srovnání byla českému poplatníkovi stanovena roční hrubá mzda 

přepočtem výše HDP na obyvatele dle parity kupní síly pro rok 2013
86

. Takto 

přepočtená hrubá roční mzda českého poplatníka činí 339 324 SEK, po převodu na 

českou měnu kurzem 1 SEK = 2,984 Kč k 13. 3. 2015, dle kurzu České národní 

banky
87

. Po převodu na českou měnu, roční hrubá mzda poplatníka činí 1 012 543 Kč  

a měsíční hrubá mzda činí 84 379 Kč. 
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4.2.1 Česká republika – poplatník č. 3 

Základní informace potřebné ke stanovení vlastní daňové povinnosti 

 měsíční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 byla stanovena na  

84 379 Kč, roční mzda tedy dosahuje 1 012 543 Kč, 

 poplatník podepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele, 

 kaţdý měsíc byla sraţena záloha na dani poplatníka ze mzdy,  

 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Výše měsíčních záloh poplatníka č. 3, je vypočtena v tabulce č. 11. 

Tabulka 11 - Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů poplatníka č. 3
88

 

Výpočet měsíční zálohy na daň sazba daně částka (Kč) 

Hrubá měsíční mzda   84 379 

Zdravotní a sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
34% 28 689 

Základ daně   113 068 

Zaokrouhlený základ daně   113 100 

Daň 15% 16 965 

Sleva na poplatníka   -2 070 

Sraţená záloha na daň   14 895 

 

Skutečně zaplacené zálohy na dani v roce 2014 činí 178 740 Kč, které byly stanoveny 

jako součin měsíčních záloh s počtem kalendářních měsíců v roce. 

Před samotným výpočtem daňové povinnosti za rok 2014 je pro poplatníka  

č. 3 stanoven roční základ daně znázorněný v tabulce č. 12. 
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Tabulka 12 - Výpočet ročního základu daně poplatníka č. 3
89

 

Výpočet základu daně sazba daně částka (Kč) 

HRUBÁ MZDA   1 012 543 

Zdravotní a sociální pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 
34% 344 265 

ZÁKLAD DANĚ   1 356 808 

 

Se stanovenou výší ročního základu daně lze dále určit vlastní daňovou povinnost dle 

tabulky č. 13. 

Tabulka 13 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 3 

Výpočet daně sazba daně částka (Kč) 

ZÁKLAD DANĚ   1 356 808 

Základ daně zaokrouhlený    1 356 800 

DAŇ 15% 203 520 

Sleva na poplatníka   -24 840 

VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 178 680 

 

Výsledná roční daňová povinnost se dále sníţí o skutečně zaplacené zálohy ve 

zdaňovacím období, které v případě poplatníka č. 3 činily 178 740 Kč. V tomto případě 

poplatníkovi vzniká nedoplatek na dani ve výši 60 Kč. 
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4.2.2 Švédsko – poplatník č. 4 

Jak jiţ bylo uvedeno, švédský poplatník s vysokou mzdou je zařazen do kategorie 

příjmů nad 615 700 SEK ročně, na kterou se vztahuje 25 % sazba státní daně. Potřebné 

informace pro stanovení výsledné daňové povinnosti jsou následující: 

 průměrná roční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 činí  

650 000 SEK, 

 pro výpočet municipální daně byla zvolena průměrná sazba pro rok 2014, tedy 

31,86 %
90

, 

 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 14. 

Tabulka 14 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 4
91

 

Výpočet základu daně 
daňová základna 

(SEK) 
sazba daně částka (SEK) 

HRUBÁ MZDA 650 000     

Obecné odpočty 0     

Základ daně 650 000     

Základní odpočet -13 100     

Zdanitelný příjem 636 900 31,86% 202 916 

Hranice nízkého příjmu pro 

zdanění 
-433 900     

Státní daň z příjmu 203 000 25% 50 750 

Příspěvek do důchodového systému 7% 45 500 

Sleva na příspěvek do důchodového systému   -22 866 

Sleva na příjem ze závislé 

činnosti 
    -26 311 

VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST   249 989 
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Pro srovnání daňové zátěţe poplatníků pobírající vyšší příjem je níţe uvedena tabulka  

č. 15 obsahující údaje obou poplatníků.  

Tabulka 15 - Srovnání daňové zátěţe u poplatníka č. 3 a 4
92

 

  Česká republika Švédsko 

Hrubý roční příjem 1 012 543 Kč 650 000 SEK 

Výsledná daňová povinnost 178 680 Kč 249 989 SEK 

Podíl daně na hrubém ročním 

příjmu 
17,65% 38,46% 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe poplatník z České republiky je podstatně méně daňově zatíţen 

oproti švédskému poplatníkovi. Švédský poplatník pobírající vyšší mzdu, je 2,2 krát 

více daňově zatíţen neţli poplatník z České republiky. V porovnání s poplatníky 

dosahující průměrné mzdy je však tento rozdíl niţší. 

4.3 Výpočet vlastní daňové povinnosti pro poplatníky dosahující niţší 

mzdy 

Vzhledem k absenci stanovené minimální mzdy ve Švédsku, je v této kapitole uveden 

poplatník pobírající niţší mzdu. Výše této mzdy byla stanovena tak, aby mzda 

poplatníka ve Švédsku nepodléhala státní dani. Tato mzda byla pro švédského 

poplatníka stanovena na výši 138 000 SEK za rok. Pro moţnost srovnání byla českému 

poplatníkovi stanovena roční hrubá mzda přepočtem výše HDP na obyvatele dle parity 

kupní síly pro rok 2013
93

. Takto přepočtená hrubá roční mzda českého poplatníka činí 

72 041 SEK, po převodu na českou měnu kurzem 1 SEK = 2,984 Kč k 13. 3. 2015, dle 

kurzu České národní banky
94

. Po převodu na českou měnu, roční hrubá mzda poplatníka 

činí 214 970 Kč a měsíční hrubá mzda činí 17 914Kč. 
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4.3.1 Česká republika – poplatník č. 5 

Základní informace potřebné ke stanovení vlastní daňové povinnosti 

 měsíční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 byla stanovena na  

17 914 Kč, roční mzda tedy dosahuje 214 970 Kč, 

 poplatník podepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele, 

 kaţdý měsíc byla sraţena záloha na dani poplatníka ze mzdy,  

 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Výše měsíčních záloh poplatníka č. 5, je vypočtena v tabulce č. 16. 

Tabulka 16 - Tabulka 11 - Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů poplatníka č. 5
95

 

Výpočet měsíční zálohy na daň sazba daně částka (Kč) 

Hrubá měsíční mzda   17 914 

Zdravotní a sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
34% 6 091 

Základ daně   24 005 

Zaokrouhlený základ daně   24 100 

Daň 15% 3 615 

Sleva na poplatníka   -2 070 

Sraţená záloha na daň   1 545 

 

U poplatníka č. 5 roční skutečně zaplacené zálohy na daň z příjmů činí 18 540 Kč, které 

byly stanoveny jako součin měsíčních sraţených záloh na daň s počtem kalendářních 

měsíců v roce. 

Před stanovením výsledné daňové povinnosti poplatníka, je v následující tabulce č. 17 

uveden postup stanovení základu daně. 
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Tabulka 17 - Výpočet ročního základu daně poplatníka č. 5
96

 

Výpočet základu daně sazba daně částka (Kč) 

HRUBÁ MZDA   214 970 

Zdravotní a sociální pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 
34% 73 090 

ZÁKLAD DANĚ   288 060 

 

Se stanovenou výší ročního základu daně lze dále určit vlastní daňovou povinnost, jejíţ 

výpočet je uveden v tabulce č. 18.  

Tabulka 18 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 5 

Výpočet daně sazba daně částka (Kč) 

ZÁKLAD DANĚ   288 060 

Základ daně zaokrouhlený    288 000 

DAŇ 15% 43 200 

Sleva na poplatníka   -24 840 

VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 18 360 

 

Po sníţení výsledné roční daňové povinnosti o jiţ sraţené měsíční zálohy, které 

v případě poplatníka č. 5 činily 18 540 Kč, vzniká poplatníkovi přeplatek na dani ve 

výši 180 Kč. Tento přeplatek bude poplatníkovi vrácen, protoţe přesahuje 100 Kč. 

Poplatník musí o vrácení přeplatku na dani písemně zaţádat a to v daňovém přiznání. 
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4.3.2 Švédsko – poplatník č. 6 

Potřebné informace pro stanovení výsledné daňové povinnosti jsou následující: 

 roční mzda ze závislé činnosti poplatníka za rok 2014 činí 138 000 SEK, 

 pro výpočet municipální daně byla zvolena průměrná sazba pro rok 2014, tedy  

31,86 %
97

, 

 poplatník neuplatňuje ţádné zvláštní slevy na dani ani odčitatelné poloţky. 

Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 19. 

Tabulka 19 - Výpočet roční daňové povinnosti poplatníka č. 6
98

 

Výpočet základu daně 
daňová základna 

(SEK) 
sazba daně 

částka 

(SEK) 

HRUBÁ MZDA 138 000     

Obecné odpočty 0     

Základ daně 138 000     

Základní odpočet -34 200     

Zdanitelný příjem 103 800 31,86% 33 071 

Hranice nízkého příjmu pro 

zdanění 
-433 900     

Státní daň z příjmu -330 100 0% 0 

Příspěvek do důchodového systému 7% 9 660 

Sleva na příspěvek do důchodového systému   -9 660 

Sleva na příjem ze závislé 

činnosti 
    -11 511 

VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST   21 560 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe poplatník č. 6 nebude platit státní daň, protoţe jeho 

příjem je niţší neţ hranice pro zdanění příjmu státní daní. Také je zde patrná změna ve 

slevě na příjem ze závislé činnosti, která se ve Švédsku odvíjí dle výše příjmu 

poplatníka. 
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Následující tabulka č. 20 obsahuje hodnoty výše daňové zátěţe modelových poplatníků 

pobírající niţší příjem.  

Tabulka 20 - Srovnání daňové zátěţe u poplatníka č. 5 a 6
99

 

  Česká republika Švédsko 

Hrubý roční příjem 214 970 Kč 138 000 SEK 

Výsledná daňová povinnost 18 360 Kč 21 560 SEK 

Podíl daně na hrubém ročním 

příjmu 
8,54% 15,62% 

 

Z uvedené tabulky je patrné, ţe švédský poplatník je více daňově zatíţen neţli český 

poplatník i v případě, kdy neodváděl státní daň.  

Pro srovnání všech modelových poplatníků je níţe uvedena tabulka č. 21, která 

obsahuje procentuelní vyjádření daňové povinnosti vůči hrubé mzdě. 

Tabulka 21 - Souhrnná tabulka daňové zátěţe u modelových poplatníků
100

 

Země Poplatník 
Hrubý roční 

příjem 
Výsledná daň 

Podíl daně 

na 

hrubém 

příjmu 

Česká 

republika 

Poplatník č. 1 - průměrná 

mzda 
302 628 Kč 31 985 Kč 11,86% 

Poplatník č. 3 - vyšší mzda 1 012 543 Kč 178 680 Kč 17,65% 

Poplatník č. 5 - niţší mzda 214 970 Kč 18 360 Kč 8,54% 

Švédsko 

Poplatník č. 2 - průměrná 

mzda 
460 032 SEK 128 024 SEK 27,83% 

Poplatník č. 4 - vyšší mzda 650 000 SEK 249 989 SEK 38,46% 

Poplatník č. 6 - niţší mzda 138 000 SEK 21 560 SEK 15,62% 

 

Níţe jsou uvedeny procentuelní vyjádření podílu daně na hrubém příjmu z tabulky č. 21 

v grafickém znázornění. 
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Graf 3 - Srovnání daňové zátěţe u modelových poplatníků
101

 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe jsou švédští poplatníci (poplatníci č.2, 3 a 6) ve 

všech modelových příkladech více daňově zatíţeni neţ čeští poplatníci.  

Největší rozdíl v daňové zátěţi je u poplatníků pobírající průměrnou mzdu. Švédský 

poplatník je 2,6 krát více daňově zatíţen neţli český poplatník. 
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5 Závěrečné srovnání, návrhy a doporučení 

V první části této kapitoly budou shrnuty zásadní rozdíly ve způsobu výpočtu daňové 

povinnosti poplatníků v České republice a ve Švédsku, které navazují na vypočtené 

modelové příklady. 

Druhá část kapitoly bude věnována prostředkům a návrhům daňové optimalizace 

v České republice. 

5.1 Srovnání výpočtu daně v České republice a ve Švédsku 

Porovnání způsobu výpočtu daně fyzických osob v České republice a ve Švédsku je 

velmi obtíţné vzhledem k velkým rozdílům. Švédská struktura výpočtu daně z příjmů je 

sloţitější neţ česká, a to zejména ve výpočtech dílčích daní. 

Švédsko je známé svým vysokým daňovým zatíţením poplatníků. Tato skutečnost 

vyplývá i z porovnání daňového zatíţení modelových poplatníků, kdy švédský 

poplatník je ve všech případech více daňově zatíţen neţ český poplatník. Výše daňové 

zátěţe je zapříčiněna zejména výší švédské daně, ale také tím, ţe ve Švédsku mají 

municipální a státní daň. Tyto daně v součtu mohou přesahovat i 50 % daňového 

zatíţení poplatníka
102

. Ovšem státní daň platí pouze poplatníci, kteří po uplatnění 

municipální daně mají základ daně vyšší neţ je stanovena hranice nízkého příjmu. 

5.2 Návrhy a doporučení pro daňovou optimalizaci v České republice 

Tato část práce prezentuje návrhy daňové optimalizace poplatníků ve srovnávaných 

zemích, pro které je nutné znát právní úpravu pro dané země. Daňovou optimalizací 

poplatníka rozumíme jako snahu legálně minimalizovat své daňové povinnosti.
103

 

Česká republika má oproti Švédsku podstatně větší škálu moţností, jak sníţit základ 

daně a daňovou povinnost. Slevy na dani mohou být poplatníkem uplatněny ročně, ale  

i měsíčně. Autorka práce by všem poplatníkům doporučila uplatňovat měsíční slevy na 
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zálohy na dani. V tomto případě je však nutné podepsat prohlášení daně  

u zaměstnavatele. 

Pro poplatníky dosahujících příjmů ze závislé činnosti je autorkou doporučeno 

podepsání prohlášení k dani. V případě, ţe poplatníkovy příjmy nepřesahují 10 000 Kč 

měsíčně, doporučuje autorka uzavřít dohodu o provedení práce, protoţe poplatník ani 

zaměstnavatel není povinen odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

V případě, ţe má poplatník manţelku dosahujících příjmů niţších neţ 68 000 Kč ročně, 

lze v tomto případě vyuţít slevu dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů. 

Tuto slevu je vhodné pouţít v případě, ţe druhý z manţelů je dočasně nezaměstnaný či 

na mateřské dovolené. V případě, ţe mají manţelé uzavřenou smlouvu o hypotečním 

úvěru, tak je autorkou doporučeno v příslušném zdaňovacím období uplatnit daňový 

odpočet úroků z hypotečního úvěru aţ do výše 300 000 Kč. Tento odpočet můţe 

uplatnit jeden z manţelů, nebo je moţné úroky uplatnit dělením na půl.  

Doporučením autorky pro poplatníky s dětmi je uplatnění daňového zvýhodnění na 

vyţivované dítě. Pokud výše daňového zvýhodnění převyšuje vypočtenou daň, tak se 

z převyšující částky stává daňový bonus, který je státem vrácen poplatníkovi zpět. 

Nárok na daňový bonus mají však pouze poplatníci, jejichţ příjmy za zdaňovací období 

dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy. Proto by autorka práce v případě 

manţelských párů doporučila slevu uplatnit tím z manţelů, který dosahuje vyšších 

příjmů, aby nepřišli o případný daňový bonus.  

V souvislosti s daňovou optimalizací nesmí poplatníci opomenout §35ca zákona o dani 

z příjmů, podle kterého nemohou uplatňovat slevu na druhého z manţelů ani daňové 

zvýhodnění na vyţivované dítě v případě, ţe poplatníci u dílčího základu daně z příjmů 

z podnikání uplatňují výdaje paušálem. 

Daňovým poplatníkům dosahujících vyšších příjmů autorka práce doporučuje uplatnit 

daňové odpočty, na které má poplatník ze zákona nárok. Uplatněním daňových odpočtů 

si poplatník sníţí základ daně, z něhoţ je daň počítána. Autorkou je doporučen daňový 

odpočet úroků z hypotečního úvěru, příspěvek zaplacený na penzijním připojištění nebo 

také poskytnutí bezúplatného plnění. 
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Autorka práce by ráda upozornila na novelizaci zákona o daních z příjmů pro rok 2015, 

která umoţňuje rodinám s dětmi vyuţít daňové optimalizace v podobě uplatnění slevy 

za umístění dítěte. Tuto slevu bylo moţné vyuţít jiţ na sníţení daně z příjmů za rok 

2014. V příslušném kalendářním roce si můţe pouze jeden z rodičů odečíst z daní 

výdaje, které byly prokazatelně vynaloţeny za umístění dítěte v mateřské škole nebo 

jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Za kaţdé vyţivované dítě je moţné slevu 

uplatnit v maximální výši minimální mzdy. Novelizace zákona také změnila sazby slev 

na další vyţivované děti. V případě druhého dítěte činí sleva 15 804 Kč ročně, tedy  

o 200 Kč měsíčně více, a pokud má poplatník 3 a více dětí, sleva činí o 300 Kč měsíčně 

více.  

V případě, ţe má poplatník příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je moţné 

optimalizovat daňovou povinnost pomocí mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění. Jelikoţ rezidenti České republiky podléhají zdanění celosvětových příjmů, tak 

v případě zaplacení daně ve smluvním státě, smlouva o zamezení dvojího zdanění 

stanoví příslušnou metodu, pomocí které si poplatník můţe sníţit svou daňovou 

povinnost. 

5.3 Návrhy de le ferenda 

Česká legislativní úprava zahrnuje dostatečné mnoţství moţností pro daňovou 

optimalizaci, kterých by měl kaţdý český poplatník vyuţít v maximální moţné výši pro 

sníţení své daňové povinnosti.  

Inspirací pro českou legislativu by mohlo být zavedení odpočtu nákladů na dojíţdění do 

práce, kterou mají zavedenou ve Švédsku. Zavedením tohoto odpočtu by se zvýšila 

ochota občanů dojíţdět za prací i do větších vzdáleností. Dále by se daňový systém 

v České republice mohl inspirovat způsobem výběru daně ve Švédsku, kde daňová 

přiznání vyplňuje přímo daňová agentura na základě podkladů poskytnutých 

zaměstnavateli a finančními institucemi. Pomocí čehoţ je sníţen počet opravných 

daňových přiznání a zamezení početních chyb v daňových přiznáních.  
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na srovnání daně z příjmů fyzických osob v České 

republice a ve Švédsku. Hlavním cílem práce bylo srovnání zdanění příjmů fyzických 

osob v České republice a ve Švédsku a s vyuţitím modelových příkladů bylo provedeno 

srovnání zaměřené na příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků. 

Vzhledem k rozsáhlosti právní úpravy o dani z příjmů v České republice i ve Švédsku 

nebylo moţné se zabývat všemi prvky týkajícími se této problematiky. Práce však 

zachycuje základní informace, které jsou potřebné pro pochopení této problematiky. 

První část bakalářské práce se zabývá objasněním základních teoretických pojmů 

týkajících se daní. Tato část mimo jiné zahrnuje základní údaje a daňové soustavy ve 

srovnávaných zemích, kterými jsou Česká republika a Švédsko. Dále je popsán předmět 

daně z příjmů fyzických osob s moţným vyuţitím slev na dani, odčitatelných poloţek  

a nezdanitelných částí základu daně. Důleţitou částí této práce je podrobný popis 

způsobu zdanění příjmů fyzických osob ve srovnávaných zemích. 

Závěrem teoretické části je komparace rozdílů a společných prvků daně z příjmů 

fyzických osob v České republice a ve Švédsku. Obě srovnávané země jsou členy 

Evropské unie, ale jejich daň z příjmů se značně liší. Na základě provedeného srovnání 

lze konstatovat, ţe hlavní rozdíl spočívá v uplatňování progresivní daně ve Švédsku. 

Praktická část bakalářské práce se skládá z modelových příkladů, které se týkají 

daňových rezidentů porovnávaných zemí. Příjmy modelovým poplatníkům plynou 

pouze ze země rezidence a uplatňují základní slevy na dani. Aby modeloví poplatníci 

mohli být srovnáváni, mají stejné výchozí podmínky pro zdanění příjmů. Příjmy 

poplatníků jsou uvedeny v příslušné měně a jsou přepočteny paritou kupní síly  

a následně denním kurzem ČNB. Závěrem praktické části je porovnání daňové zátěţe 

modelových poplatníků. 

V poslední části bakalářské práce jsou uvedeny doporučení pro daňovou optimalizaci 

poplatníků z příjmů fyzických osob. Vzhledem k zaměření práce se tato doporučení 

týkají pouze rezidentů České republiky s příjmy plynoucích pouze z tuzemských zdrojů.
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