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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá daňovou povinností rezidenta České republiky, kterému 

plynou příjmy jak ze zdrojů na našem území, tak i z Rakouska. Práce analyzuje 

Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem s cílem navrhnout metodiku pro 

zdaňování daňového rezidenta České republiky dosahujícího vybrané kategorie příjmů 

z Rakouska. V praktické části je uveden příklad výpočtu daňové povinnosti poplatníka 

pro daný případ.  

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the tax liability of a taxpayer, a tax resident of the 

Czech Republic, which both receive income from sources in our country, as well as 

from Austria. The bachelor´s thesis analyzes the avoidance of double taxation with 

Austria in order to propose a methodology to taxation income through model examples. 

Practical part is focused on income from employment. 
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ÚVOD 

Základem fungujícího lidského společenství je dobrá a spravedlivá legislativní úprava 

daňových vztahů jak v jednotlivých státech, tak i na mezinárodní úrovni. Kaţdý jedinec 

totiţ musí určitou část svého majetku odvést ve prospěch státu, za coţ očekává určitou 

protihodnotu v jiné oblasti. 

Tento trend se projevil především v posledních 20 letech, kdy nastal rozmach 

v mezinárodním obchodě a výrazně vzrostl smysl smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Kdyţ v sedmdesátých letech minulého století tehdejší Československá socialistická 

republika uzavírala mezinárodní smlouvy, jednalo se spíše o nárazové uzavírání smluv. 

V devadesátých letech, po sametové revoluci, prudce vzrostl počet sjednávaných 

mezinárodních smluv. V současné době má Česká republika uzavřeno přes 80 platných 

smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou velmi důleţité pro Čechy, kteří pracují 

v zahraničí. I přes nadále se zlepšující situace na tuzemském pracovním trhu, stále 

narůstá počet Čechů, kteří pracují v zahraničí nebo v mezinárodních společnostech. Jen 

v roce 2014 pracovalo v zahraničí 110 400 občanů České republiky. Nejvíce Čechů míří 

za obţivou zejména do Velké Británie, Německa, Rakouska a do severských zemí
1
.  

Zmíněná pracovní migrace má v případě nestanovených pravidel za následek dvojí 

zdanění příjmů. Proto je důleţité jasně vytyčit pravidla, která určují, zda má nárok na 

zdanění pouze stát daňového rezidenta nebo i stát odkud plynou zdroje.  

Tímto problémem se bude zabývat tato bakalářská práce, ve které bude zpracováno 

aktuální téma – mezinárodní zdanění příjmů daňového rezidenta v České republice, 

který má příjmy plynoucí jak ze zdrojů na našem území, tak i z Rakouska.  

                                                           
1
 PARLAMENTNÍ LISTY. S prací v zahraničí pomůţe EURES. Za hranice jezdí pracovat čím dál více 

Čechů.  Parlamentnilisty.cz [online]. [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/S-praci-v-zahranici-pomuze-EURES-Za-hranice-

jezdi-pracovat-cim-dal-vice-Cechu-369897 
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Česká republika a Rakousko jsou sousední země a současně i členové Evropské unie. 

Česko se stalo novým členem Evropské unie 1. května 2004, Rakousko přistoupilo o 9 

let dříve, tedy 1. ledna 1995. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje cíl a metodiku 

práce. Další částí jsou teoretická východiska práce, ve kterých jsou vymezeny hlavní 

pojmy, se kterými je nutné se seznámit pro pochopení problémů. Na tuto kapitolu 

navazuje kapitola mezinárodního zdanění příjmů, která se zabývá problematikou 

dvojího zdanění, vyloučení dvojího zdanění a způsobu vybírání daně. V navazující části 

je analyzována Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem.  

V předposlední části bakalářské práce je stanoven algoritmus zdaňování fyzických osob 

v České republice a v Rakousku.  Poslední kapitola obsahuje modelový příklad, na 

kterém bude prezentováno řešení dané problematiky.  

Závěr bakalářské práce je věnován shrnutí mezinárodního zdanění příjmů plynoucích 

z České republiky a z Rakouska. Na základě posouzení všech skutečností bude 

provedeno vyhodnocení s doporučením k dané problematice. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout metodiku mezinárodního zdaňování příjmů daňového 

rezidenta v České republice, kterému plynou příjmy jak z České republiky, tak z 

Rakouska. Pro dosaţení hlavního cíle je nutné splnit dílčí cíle. Mezi ně patří definování 

základních pojmů i principů mezinárodního zdaňování příjmů. Jedním z nich je popis 

tuzemských a rakouských právních předpisů včetně analýzy Smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění s Rakouskem. Dalším cílem je popsat příjmy fyzických osob 

v Rakousku k 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016 z důvodu daňové reformy v Rakousku. Pro 

naplnění hlavního cíle této práce pak bude na základě navrţené metodiky stanovena 

výsledná daňová povinnost konkrétního poplatníka. 

V této bakalářské práci bylo pouţito několik metod. Mezi ně patří zejména metoda 

analyticko-syntetická spočívající v získání celkového přehledu a soustředění se na části, 

které jsou významné
2
. Tato metoda byla pouţita k rozboru českých a rakouských 

právních předpisů, a také k analýze vztahu mezi smlouvou o zamezení dvojího zdanění 

a vnitrostátními předpisy. 

Součástí bakalářské práce je také komparace, která byla aplikovaná v kapitole Daň 

z příjmů fyzických osob, která se zabývá srovnáním české a rakouské právní legislativy. 

 

  

                                                           
2
 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. 2004, s. 53. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zabývá vymezením hlavních teoretických aspektů zdanění. V úvodní 

části je zaměřena pozornost na vymezení základních pojmů. Závěrečná část kapitoly 

definuje aktivní a pasivní příjmy. 

1.1 Daň 

Daně jsou hlavní sloţkou veřejných příjmů plynoucích do veřejných rozpočtů. Mají 

povahu povinných plateb odevzdávaných hospodářskými subjekty (společnostmi, 

domácnostmi) ve vyměřené výši a ve stanovené lhůtě. Jedná se o nenávratnou platbu ve 

prospěch státu stanovenou zákonem. Daně můţeme dělit na přímé a nepřímé
3
. 

Přímé daně odebírají část peněţních důchodů jednotlivých daňových poplatníků. Dále 

se člení na důchodové a majetkové
3
.  

Důchodová daň se stanoví podle výše důchodu, tj. příjmu. Tuto daň platí obyvatelé (daň 

z příjmu fyzických osob) a podniky (daň z příjmu právnických osob)
3
.  

 Druhou formou jsou majetkové daně, do nichţ patří daň z nabytí nemovitých věcí, daň 

z nemovitých věcí a daň silniční
4
. 

Nepřímé daně krátí peněţní příjmy společností a domácností. Tyto daně odvádějí do 

státního rozpočtu plátci daně, ale platí je poplatníci (spotřebitelé).  Rozdělují se na 

univerzální, selektivní a ekologické
5
. 

Univerzální daň tvoří daň z přidané hodnoty, selektivní daň zahrnuje spotřební daň (z 

minerálních olejů, lihu, piva, vína, tabáku a tabákových výrobků) a ekologickou daň 

tvoří daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv
6
. 

 

                                                           
3
 HÁJEK, J. Ekonomie a ekonomika. 2009, s. 77 – 78. 

4
 STORMWARE. Přímé a nepřímé daně. Stormware.cz [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: 

http://www.stormware.cz/ucetni-pojmy/dane/ 
5
 HÁJEK, J. Ekonomie a ekonomika. 2009, s. 77 – 78. 

6
 STORMWARE. Přímé a nepřímé daně. Stormware.cz [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: 

http://www.stormware.cz/ucetni-pojmy/dane/ 



 

15 
 

1.2 Daňový rezident – fyzická osoba 

Daňový rezident je poplatník, který má neomezenou (celosvětovou) daňovou povinnost 

vůči tomuto státu. Z toho vyplývá, ţe se daňová povinnost nevztahuje jen na příjmy 

plynoucí z tohoto státu, ale také na příjmy plynoucí poplatníkovi ze zahraničí. Ve 

starších smlouvách o zamezení dvojího zdanění se objevuje pojem osoba s daňovým 

domicilem. Poplatník má daňový domicil ve státě, ve kterém podléhá neomezené 

daňové povinnosti, tzn. ve státě, v němţ je daňovým rezidentem. Ve většině států světa 

se kriterium daňové rezidentství vztahuje na bydliště na území státu, nebo alespoň na 

pobyt na území státu nebo na jeho osobní a hospodářské vazby v daném státě. 

V některých státech je daňové rezidentství poplatníků vázáno na státní občanství
7
. 

V mezinárodní daňové praxi se můţe stát, ţe v případech, kdy není mezi dvěma státy 

uzavřena mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, můţe dojít k situaci, podle 

které bude na základě národních daňových předpisů poplatníkovi vznikat daňové 

rezidentství v obou státech. Za těchto okolností můţe dojít k dvojímu zdanění příjmů. 

Jestliţe je mezi státy uzavřena mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, 

nemůţe se stát, ţe bude rezidentem obou států. Mezinárodní smlouvy obsahují kritéria, 

podle kterých se určuje daňové rezidentství poplatníka v případě, ţe mu podle 

národních daňových zákonů vzniká daňové rezidentství v obou státech
8
.  

 

1.3 Daňový nerezident – fyzická osoba 

Oproti daňovému rezidentu je daňový nerezident poplatník s omezenou daňovou 

povinností vůči tomuto státu. Jeho daňová povinnost se nesoustředí výlučně na příjmy 

ze zdrojů na území tohoto státu, ale rovněţ na majetek nacházející se na území tohoto 

státu
9
. 

                                                           
7
 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze zdrojů v zahraničí. 

Ucetnikavarna.cz [online]. [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d1929v2690-zdanovani-prijmu-rezidenta-ceske-

republiky-ze-zdroju-v-zah/ 
8
 Tamtéţ.  

9
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 14. 
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1.4 Aktivní a pasivní příjmy 

Z hlediska mezinárodního zdanění je efektivní rozdělit příjmy na příjmy z aktivní 

činnosti poplatníka a na pasivní příjmy související většinou se zhodnocováním kapitálu, 

majetku nebo duševního vlastnictví
10

. 

1.4.1 Aktivní příjmy 

Aktivní příjmy lze vymezit jako příjmy z aktivní produktivní činnosti, které poplatník 

jako zaměstnanec či podnikatel získává ze své osobně vykonané práce, nebo které 

získává z nakládání svého majetku (např. prodej movitých či nemovitých věcí). Tyto 

činnosti se mohou týkat i činnosti, která jiţ není uskutečňována (např. penze)
10

. 

Mezi aktivní příjmy patří zejména: 

- zisky podniků, 

- příjmy z nemovitého majetku, 

- mezinárodní přeprava, 

- příjmy z převodu nemovitého majetku, 

- příjmy ze závislé činnosti, 

- tantiémy, atd.
11

. 

1.4.2 Pasivní příjmy 

Mezi pasivní příjmy se především řadí příjmy z uţívání majetku, z poskytnutých 

nejrůznějších práv a dále úrokové a kapitálové výnosy. Jedná se o takové příjmy, které 

nutně nevyţadují aktivní účast vlastníka na jejich vzniku a jeho přítomnost ve státě, 

odkud plynou zdroje. Pasivní příjmy zahrnují dividendy, podíly na zisku, úroky a 

licenční poplatky
 12

. 

 
                                                           
10

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 28 - 29. 
11

 Tamtéţ, s. 6 – 7. 
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 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 29. 
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2 MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ 

Hlavním principem všech daňových systémů je zásada spravedlnosti, tzn., ţe daň 

dopadá na všechny poplatníky, na které se vztahuje, a kteří vykazují příjmy důleţité pro 

vyměření daně. Dani se podřizují veškeré příjmy vznikající na území daného státu bez 

ohledu na to, komu příjmy plynou. Stát takto nepodrobuje zdanění jen příjmy svých 

občanů a korporací, ale i příjmy cizích státních příslušníků a zahraničních společností. 

V případě, ţe tyto subjekty získají příjmy na území státu, podléhají tyto příjmy zdanění 

podle právních předpisů
13

. 

Kaţdý stát má právo ukládat na svém území daňovým subjektům daňové povinnosti bez 

jakéhokoliv omezení a bez ohledu na daňové systémy ostatních států. Daňové systémy 

jednotlivých států se diferencují jak ve struktuře, způsobu výběru a spravování daní, tak 

i ve velikosti daňového zatíţení. Odlišnost daňových systémů jednotlivých států je 

úplně přirozená, domáhá se ale řešení daňových vztahů mezi jednotlivými státy na 

mezinárodní úrovni
13

. 

 

2.1 Vznik dvojího zdanění 

O dvojím zdanění se hovoří tehdy, kdy je stejný předmět daně, tzn. příjem nebo 

majetek, podrobován dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou nebo obdobnou 

daní. Za dvojí zdanění se naopak nepovaţuje, pokud je stejná transakce zatíţena dvěma 

různými daněmi z důvodu vzniku dvou rozdílných předmětů daně. Dvojí zdanění se 

můţe členit na vnitrostátní a mezinárodní
14

. 

Vnitrostátní dvojí zdanění nastává výhradně uvnitř daného státu v rámci jeho 

daňových předpisů
14

.  

Mezinárodní dvojí zdanění vzniká v případě, pokud daňový rezident jednoho státu 

pobírá současně i zdanitelné příjmy ze zdrojů v jiném státě. Můţe se stát, ţe příjmy 

budou podléhat zdanění v obou státech – v prvním státě vzhledem k tomu, ţe je jeho 

                                                           
13

 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009, s. 11. 
14

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 32. 
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rezidentem, ve druhém, protoţe se zde nachází zdroj jeho příjmů. Existují dva základní 

druhy mezinárodního dvojího zdanění, a to ekonomické a právní
15

. 

Kdyţ různé státy uvalují daň na různé poplatníky na základě stejného předmětu daně, 

vzniká ekonomické dvojí zdanění. K tomuto dvojímu zdanění dochází i v případě, kdy 

správci daně různých států zdaňují stejný zisk v různých daňových subjektech
15

. 

Právní dvojí zdanění lze charakterizovat jako vymáhání srovnatelných daní od 

jednoho daňového poplatníka na základě shodného předmětu zdanění a shodného 

období ve dvou či více daňových jurisdikcích. Právní dvojí zdanění nastává tam, kde 

dva státy zdaňují u stejného daňového subjektu stejný zisk. „Jedná se o případy, kdy 

jeden stát zdaní příjmy z titulu jejich zdroje na svém území, druhý stát pak zdaní 

celosvětové příjmy daňového subjektu z titulu toho, že daňový subjekt je podle 

vnitrostátních zákonů daného státu jeho rezidentem
16

.“ 

Pokud bude jeden stát zdaňovat celosvětové příjmy daňového subjektu, zatímco druhý 

stát bude ţádat o zaplacení daní z toho rozsahu činnosti, jeţ byl uskutečňován na jeho 

území, vznikne pak právní dvojí zdanění. Pokud stát daňového rezidenta neposkytne 

daně zaplacené v zahraniční jako zápočet oproti daním, kterých se sám domáhá nebo 

neeliminuje ze zdanění příjmy jiţ zdaněné v zahraničí. Právní dvojí zdanění bývá 

částečně odstraněno smlouvami o dvojím zdanění
17

. 

Mezinárodní smlouvy tvoří významnou část mezinárodního zdanění příjmů. Tyto 

smlouvy se snaţí docílit zejména: 

- zamezení dvojího zdanění a nezdanění, 

- zamezení nebo sníţení moţnosti daňových úniků, 

- zajištění objektivního rozdělení výnosu mezi dva smluvní státy, 

- umoţnění přímé spolupráce daňových správ smluvních států v rámci řešení 

určitého problému, 

- podílet se na podpoře kulturních, hospodářských a jiných vztahů, 

- zajistit daňovou nediskriminaci
17

. 

                                                           
15

 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009, s. 12 - 13. 
16

 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009, s. 13. 
17

 Tamtéţ, s. 13. 
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2.2 Vyloučení dvojího zdanění 

Ekonomické aktivity daňových nerezidentů na území státu zdroje příjmů výrazně 

omezuje existence dvojího zdanění. Hodnocení budoucího daňového zatíţení patří mezi 

základní rozhodovací kritéria investorů. Aby nedocházelo k dvojímu zdanění, přijímají 

se jednostranná nebo dvoustranná opatření
18

.  

Pokud stát rezidenta omezuje dvojí zdanění ve svých vlastních daňových zákonech, 

jedná se o jednostranná opatření. „V řadě případů jednostranná opatření umožňují 

poplatníkům podrobit příjmy ze zdrojů na území jiných států výhodnějšímu režimu, než 

jaký byl sjednán v příslušné Smlouvě o zamezení dvojího zdanění
18

.“ 

Dvoustrannými opatřeními nebo dříve i mnohostrannými opatřeními jsou smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění. „V nich se určují přesná kritéria, podle kterých se právo na 

zdanění vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, nebo se přizná omezené právo na 

zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímž fakticky dojde k dohodě o rozdělení 

daňového výnosu mezi smluvními státy. Smlouvy přitom neumožňují, aby si poplatníci 

vybrali, ve kterém státě ke zdanění daného příjmu dojde
19

.“  

V praxi se jedná o tři základní metody opatření k zamezení dvojího zdanění: zápočet 

daně, vynětí z příjmů ze zdanění a daň zaplacená v zahraničí jako náklad sniţující 

základ daně (dále jen „ZD“)
19

. 

2.2.1 Zápočet daně  

Metoda zápočtu daně (Credit system) umoţňuje poplatníkovi, aby vypočtenou daň 

z celosvětových příjmů sníţil o daň, kterou zaplatil v zahraničí v souladu s daňovými 

předpisy státu zdroje a v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění (dále jen 

„SZDZ“). V mezinárodní praxi se pouţívají dvě metody zápočtu – úplný a prostý 

zápočet
20

. 

 

                                                           
18

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 34. 
19

 Tamtéţ, s. 35. 
20

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 35 - 37. 
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Úplný zápočet (Full credit)  

Dohoda o úplném zápočtu zavazuje smluvní státy, aby oboustranně akceptovaly celou 

daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě zdroje
21

. 

Prostý zápočet (Ordinary credit) 

Metoda prostého zápočtu vylučuje příliš vysoké zdanění ve státě zdroje a eventuálně, 

aby sniţovala daňový výnos státu rezidenta. Předpokládá se zahrnutí zahraničního 

příjmu do daňového základu a započtení daně zaplacené v zahraničí. Tento zápočet ale 

omezuje poměrnou výší daně, která by na příslušný zahraniční příjem připadala 

z celkové daňové povinnosti poplatníka
22

. 

2.2.2 Metoda vynětí příjmů 

Metodu vynětí příjmů (Exemption) dosaţených v zahraničí nalezneme spíše ve starších 

smlouvách. Tato metoda se neaplikuje na příjmy z dividend, úroků a licenčních 

poplatků. Základem této metody je to, „že stát rezidenta určité příjmy dosažené ve státě 

zdroje nepodrobí žádnému zdanění
23

.“  

Úplné vynětí 

Příjem rezidenta dosaţený v zahraničí se v případě metody úplného vynětí nezohledňuje 

a daň, kterou je povinen rezident zaplatit ve státě, kde přiznává veškeré své celosvětové 

příjmy, není tímto vyjmutým příjmem ovlivněna
24

. 

Metoda vynětí s výhradou progrese 

Na rozdíl od předchozího způsobu je metoda vynětí s výhradou progrese metodou, u 

které se sice příjem dosaţený v zahraničí nezahrnuje do základu daně, pouţije se však 

daňová sazba vypočítaná s ohledem na tento vyjmutý příjem
25

. 
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 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
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 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a daně: Zdaňování příjmů fyzických osob – cizích státních příslušníků 
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2.2.3 Daň zaplacená v zahraničí jako naklad sniţující základ daně 

Tento způsob lze povaţovat za nástroj ke zmírnění dvojího zdanění, nikoli k zamezení 

dvojího zdanění. Do nákladů není moţné zahrnout daň zaplacenou v zahraničí 

v případě, ţe se vztahuje k příjmům podléhajícím metodě vynětí příjmů. Do nákladů 

nelze uplatnit daň, která byla uhrazena v zahraniční v nesouladu se smlouvou o 

zamezení dvojího zdanění
26

.  

Tento způsob se vyuţívá v případech, kdy: 

- s příslušným státem není uzavřena SZDZ, 

- zahraniční daňová povinnost prošla metodou prostého zápočtu, protoţe ale byla 

část vyšší neţ daň, která by náleţela na tuzemské příjmy, nemohla být od daně 

odečtena,  

- poplatník z celosvětových příjmů vykázal v daňovém přiznání daňovou ztrátu, 

nebo kdyţ se nulová celková daňová povinnost vztahovala na uplatněné 

odčitatelné poloţky, včetně odečtu ztrát z předchozích let
27

. 

Poplatník si mezi metodami zamezení a zmírnění dvojího zdanění můţe vybrat, pokud 

to dovoluje legislativa. Zákon o daních z příjmů nebo SZDZ zřetelně určují, která 

metoda bude v jakém případě pouţita. V určitých případech má ale poplatník moţnost 

upravit zdroj a charakter příjmů podle toho, co je pro něj výhodné
28

.  

2.3 Způsob vybírání daně 

Podoba zdanění příjmů můţe být různá, protoţe způsob vybírání daně závisí na druhu 

zdanitelného příjmu. Existují tři způsoby, jak lze daň z příjmů vybrat: 

- daň vybíraná sráţkou podle zvláštní sazby daně, 

- daň vybíraná na základě daňového přiznání, 

- daň vybíraná prostřednictvím záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
29

. 
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 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 45. 
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 Tamtéţ, s. 45 – 46. 
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 Tamtéţ, s. 48. 
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 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 2009, s. 51. 
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3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

V této části bakalářské práce je provedena komparace české a rakouské právní 

legislativy.  

3.1  Daňový rezident  

Na daňového rezidenta nahlíţí jinak tuzemské zákony a jinak rakouské zákony.  

3.1.1 Daňový rezident podle české legislativy 

Podle Zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) se dle § 2 za daňového rezidenta – 

fyzickou osobu - České republiky povaţují poplatníci, kteří mají na území tohoto státu 

bydliště nebo se zde obvykle zdrţují. Tito daňoví rezidenti České republiky (dále jen 

„ČR“) mají daňovou povinnost vztahující se jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
30

. 

Současně se také za daňového rezidenta povaţuje osoba (poplatník), která se obvykle 

zdrţuje na území ČR alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle 

nebo v několika obdobích. Do této doby 183 dnů se započítává kaţdý započatý den 

pobytu. Za bydliště na území ČR je povaţováno místo, kde má poplatník stálý byt za 

situace, z níţ lze usuzovat na jeho úmysl, ţe se bude v tomto bytě trvale zdrţovat
31

. 

3.1.2 Daňový rezident podle rakouské legislativy 

Neomezenou daňovou povinnost mají ty fyzické osoby, které mají trvalé bydliště nebo 

obvyklé bydliště v tuzemsku, nebo se zde zdrţují více neţ 6 měsíců v roce. Neomezená 

daňová povinnost se vztahuje na všechny tuzemské a zahraniční příjmy
32

. 

Na ţádost podléhají také neomezené daňové povinnosti státní příslušníci EU nebo 

Evropského hospodářského prostoru, kteří nemají trvalé a ani obvyklé bydliště 

                                                           
30

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 2 odst. 2. 
31

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 2 odst. 4. 
32

 Einkommensteuergesetz 1988, §1 odst. 2. 
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v tuzemsku, za předpokladu, ţe mají tuzemské příjmy z § 98 EStG, který vymezuje 

příjmy daňových nerezidentů. To platí pouze v případě, ţe jejich příjem v průběhu 

kalendářního roku byl předmětem rakouské daně z příjmů a činil alespoň 90 %. Pokud 

to není předmětem rakouské daně z příjmů, podléhají dani příjmy niţší 11 000 EUR. 

Domácí příjmy, které mohou být zdaněny podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

nepodléhají dani z příjmů Rakouska. Výše zahraniční daně z příjmů se dokládá 

potvrzením vydaného příslušným zahraničním finančním úřadem. Ţádost lze podat aţ 

po nabytí rozhodnutí právní mocí
33

. 

3.1.3 Daňový rezident podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění spadají do mezinárodního práva, které mají 

aplikační přednost
34

. 

Pro účely smlouvy o zamezení dvojího zdanění výraz „rezident smluvního státu“ 

označuje kaţdou osobu, která „je dle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto 

státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli 

jiného kritéria a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní 

úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena 

zdanění v tomto státě z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam 

umístěného
35

“.  

V případě, ţe je fyzická osoba podle výše uvedeného odstavce rezidentem obou 

smluvních států, bude o jejím postavení rozhodnuto následovně: 

a) předpokladem je, ţe tato osoba je rezidentem pouze toho státu, v němţ má 

k dispozici stálý byt; pokud má stálý byt k dispozici v obou státech, má se za 

to, ţe je rezidentem pouze toho státu, ke kterému má uţší osobní a 

hospodářské vztahy (středisko hospodářských zájmů), 

                                                           
33

 Einkommensteuergesetz 1988 §1 odst. 4. 
34

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 19. 
35

 Č. 31/2007 Sb.m. s. - Smlouva mezi Českou republiku a Rakouskou republikou o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Článek 4. 
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b) v případě, ţe nemůţe být určeno, ve kterém státě má tato osoba středisko 

svých ţivotních zájmů nebo pokud nemá k dispozici stálý byt v ţádném 

státě, soudí se, ţe je rezidentem pouze toho státu, ve kterém se obvykle 

zdrţuje, 

c) pokud se tato osoba většinou zdrţuje v obou státech nebo ani v jednom, má 

se za to, ţe je rezidentem pouze toho státu, jehoţ je státním příslušníkem, 

d) je-li tato osoba státním příslušníkem obou států nebo ani jednoho, upraví 

příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou
36

. 

 

3.2 Daňový nerezident 

Oproti daňovému rezidentu je daňový nerezident poplatník s omezenou daňovou 

povinností vůči tomuto státu. Jeho daňová povinnost se nesoustředí výlučně na příjmy 

ze zdrojů na území tohoto státu, ale rovněţ na majetek nacházející se na území tohoto 

státu
37

. 

V případě, ţe státy mezi sebou nemají uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, 

můţe se stát, ţe jeden poplatník bude daňovým rezidentem ve dvou státech a explicitní 

část jeho příjmů bude zdaněna dvakrát. V SZDZ není pojem nerezident vymezen, 

nicméně v § 2 odst. 3 ZDP je tento pojem definován
38

. 

3.2.1 Daňový nerezident podle české legislativy 

Daňovými nerezidenty jsou poplatníci, kteří nejsou daňovými rezidenty (podle § 2 odst. 

2 ZDP) nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Tito daňoví nerezidenti mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy, kterých dosahují ze zdrojů na území 

České republiky. Poplatníci, kteří na území ČR pobývají za účelem studia nebo léčení, 

                                                           
36

 Č. 31/2007 Sb. m. s. – Smlouva mezi Českou republiku a Rakouskou republikou o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Článek 4. 
37

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů:Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 

z příjmů. 2013, s. 14. 
38

 Tamtéţ. 
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jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 

plynoucí ze zdrojů ČR, rovněţ i v případě, ţe se na území ČR obvykle zdrţují
39

. 

3.2.2 Daňový nerezident podle rakouské legislativy 

Omezené daňové povinnosti podléhají ty fyzické osoby (dále jen „FO“), které nemají 

trvalé a ani obvyklé bydliště v tuzemsku. Neomezená daňová povinnost se vztahuje 

pouze na příjmy vyjmenované v § 98 Einkommensteuergesetz (dále jen „EStG“). Jedná 

se o příjmy ze zemědělství a lesnictví, ze samostatné výdělečné činnosti, ze ţivnosti, ze 

závislé činnosti, z kapitálu, z nájmu a podnájmů a o ostatní příjmy
40

. 

 

3.3 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Předmět daně z příjmů fyzických osob zahrnuje jak příjmy ze zaměstnání, tak i příjmy 

z podnikatelské činnosti.  

3.3.1 Předmět daně z příjmů FO v ČR 

§ 3 ZDP vymezuje pět základních okruhů, které jsou předmětem daně. Patří sem: 

1) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

2) příjmy ze samostatné činnosti (podnikání, § 7), 

3) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

4) příjmy z nájmu (§ 9) a  

5) ostatní příjmy (§ 10). 

3.3.2 Předmět daně z příjmů FO v Rakousku 

Oproti ČR najdeme v § 2 rakouského EStG sedm okruhů předmětu daně, které jsou 

velmi podobné české úpravě. 

                                                           
39

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů §2 odst. 3. 
40

 Einkommensteuergesetz 1988, §1 odst. 3. 
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1) Příjmy ze zemědělství a lesnictví zahrnují příjmy z rybářství, lesnictví, 

včelařství, vinařství (§ 21), 

2) příjmy ze samostatné výdělečné činnosti obsahují příjmy lékařů, právníků, 

tlumočníků, spisovatelů, umělců (§ 22), 

3) příjmy ze ţivnosti např. zámečník, truhlář, patří sem i obchodní ţivnosti (§ 23),  

4) příjmy ze závislé činnosti (§ 25), 

5) příjmy z kapitálu např. cenné papíry, dividendy a podíly na zisku společností 

(§ 27), 

6) příjmy z nájmů a podnájmů (§ 28), 

7) příjmy z prodeje soukromého majetku neboli ostatní příjmy (§ 30). 

 

3.4 Příjmy osvobozené od daně z příjmu  

Příjmy osvobozené od daně jsou předmětem daně, ale z důvodu osvobození se 

nezdaňují.  

3.4.1 Osvobozené příjmy v ČR 

V § 4 ZDP je uveden kompletní výčet všech příjmů osvobozených od daně, a dále pak v 

§ 6 a 10 je specifikováno osvobození od daně pro vymezený okruh určitých druhů 

příjmů. Jedná se například o tyto příjmy: 

 příjem z prodeje rodinného domu, je-li splněn časový test, 

 stipendia poskytnutá ze státního rozpočtu, 

 plnění z vyţivovací povinnosti, 

 dotace na pořízení majetku ze státního rozpočtu, 

 příjem plynoucí ve formě daňového bonusu, 

 a další příjmy. 
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3.4.2 Osvobozené příjmy v Rakousku 

V § 3 EStG jsou uvedeny příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob. Mezi 

tyto příjmy patří například: 

 přijaté dotace nebo příspěvky z veřejných prostředků nebo z prostředků veřejné 

nadace na podporu vědy a výzkumu, 

 peněţitá pomoc v mateřství a podobné platby z povinného sociálního 

zabezpečení, 

 příspěvky ze zákonného sociálního zabezpečení na náklady na zdravotní péči 

nebo na rehabilitaci, 

 podpora v nezaměstnanosti, dávky pomoci v nouzi, rodičovský příspěvek a jiné, 

 příjmy, které pobírá zaměstnanec tuzemského podniku za činnost vykonanou 

v zahraničí, jsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady, 

 finanční výhody z uţívání zařízení a vybavení, které poskytne zaměstnavatel 

svým zaměstnancům (např. sportovní zařízení, mobil) a z účasti na podnikových 

akcích, 

 a další. 

 

3.5 Daňové výhody odpočtů a slev 

Oproti daňovým rezidentům nejsou daňovým nerezidentům dopřávány všechny daňové 

výhody
41

.  

3.5.1 Nezdanitelná část základu daně podle české legislativy 

Nezdanitelná část základu daně, která je vymezena v § 15 ZDP, platí jak pro daňového 

rezidenta, tak i daňového nerezidenta. Druhý uvedený musí splnit určité podmínky, 

které jsou uvedeny dále. 

                                                           
41

 PORTÁL POHODA. Nové omezení daňových nerezidentů. portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2015-11-

04]. Dostupné z: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/nove-omezeni-danovych-

nerezidentu/ 
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Za nezdanitelnou část základu daně se povaţuje: 

 bezúplatné plnění (daru) poskytnuté obcím, krajům, právnickým osobám se 

sídlem v ČR, fyzickým osobám s bydlištěm v ČR poskytující zdravotní sluţby 

nebo provozující školku, dále fyzickým osobám s bydlištěm v ČR, poţivatelům 

invalidního důchodu, atd. v případě, ţe úhrnná hodnota bezúplatného plnění 

nepřesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000Kč ve zdaňovacím 

období; v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, 

 zaplacení úroků ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, 

z hypotečního úvěru v souvislosti s financováním bytových potřeb (např. 

výstavba rodinného domu, koupě pozemku, na kterém bude zahájena výstavba 

bytové potřeby, koupě rodinného domu apod.); úhrnná částka úroků nesmí 

překročit 300 000 Kč, 

 zaplacení příspěvku na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové 

penzijní spoření v celkovém úhrnu lze odečíst maximálně 12 000 Kč, 

 zaplacení částky na soukromé ţivotní pojištění v úhrnu nejvýše 12 000 Kč, 

 zaplacení členských příspěvků odborové organizaci, lze tak odečíst maximálně 

do výše 3 000 Kč, 

 úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, maximálně však 

10 000 Kč
 42

. 

Nicméně daňový nerezident musí splnit ještě čtyři dodatečné podmínky, které jsou 

stanoveny v § 15 odst. 9 ZDP. Daňový nerezident si můţe sníţit základ daně, pokud: 

1) je daňovým rezidentem některého členského státu Evropské unie (dále jen 

„EU“) popřípadě rezidentem státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
43

 

(současní členové Evropského hospodářského prostoru jsou Island, Norsko a 

Lichtenštejnsko)
44

, 

                                                           
42

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 15. 
43

 Tamtéţ. § 15. 
44

 JONSDOTTIR, J. Europeanization and the European economic area: Iceland's participation in the 

EU's policy process. 2013, s. 1. 
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2) úhrn jeho příjmů s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo 

příjmů, u kterých je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně, činí 

minimálně 90 % všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR
45

, 

3) tyto nezdanitelné částky uplatní v daňovém přiznání, 

4) daňový nerezident předloţí potvrzení od zahraničního správce daně o výši 

příjmů ze zdrojů v zahraničí
46

. 

V rámci § 34 ZDP si poplatník můţe od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která mu 

vznikla za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v 5ti zdaňovacích obdobích 

bezprostředně následujících po období, kdy se daňová ztráta vyměřuje. Od základu daně 

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

odborného vzdělávání. 

Aby měl poplatník nárok na odečet nezdanitelné části základu daně, musí plátci 

prokázat, ţe je oprávněn si tento odečet nárokovat. Mezi způsoby prokazování, které 

jsou uvedeny v § 38l, patří: 

 potvrzení od příjemce o výši a účelu bezúplatného plnění, 

 smlouva o úvěru a kaţdoroční potvrzení o částce zaplacených úroků, 

 smlouva o penzijním připojištění, o doplňkovém penzijním spoření a další 

pojištění, 

 potvrzení od odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku, 

 potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání. 

                                                           
45

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 15 odst. 9. 
46

 PORTÁL POHODA. Nové omezení daňových nerezidentů. portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2015-11-
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3.5.2 Nezdanitelná část základu daně podle rakouské legislativy 

V rakouském EStG jsou v § 18 podrobně uvedeny zvláštní a mimořádné výdaje, které 

odpovídají v ČR nezdanitelným částem základu daně a odčitatelným poloţkám.  

Mezi zvláštní výdaje patří: 

 příspěvky a pojistné na dobrovolné zdravotní, úrazové a důchodové pojištění, 

ţivotní pojištění, kromě příspěvků na penzijní připojištění, ve výši jednotné 

maximální částky, která činí 2 920 EUR/rok, 

 náklady na zajištění ţivotního prostoru – částky vynaloţené na výstavbu domů 

nebo bytů, náklady na pořízení stavebního pozemku, výdaje na rekonstrukci, 

náklady na opravy domů (bytů) šetřící energie atd. ve výši jednotné maximální 

částky 2 920 EUR/rok,  

 výdaje na nákup nově emitovaných akcií za určitých podmínek ve výši jednotné 

maximální částky 2 920 EUR/rok, 

 povinné příspěvky církvím a náboţenským společnostem, které jsou právně 

uznávané v Rakousku ve výši 400 EUR za rok, 

 náklady na daňové poradenství, které jsou vypláceny oprávněným osobám 

v neomezené výši, 

 dary např. univerzitám, nadacím, které jsou pověřeny podporou výzkumu, 

Rakouské národní knihovně, muzeím, Spolkovému památkovému úřadu, na 

pomoc při národních a mezinárodních katastrofách (především záplavy, sesuvy 

půdy a laviny) ve výši maximálně 10 % celkových příjmů za rok, 

 daňová ztráta z předchozích let, která byla stanovena pomocí správně vedeného 

účetnictví ve výši 75 % celkových příjmů
47

. 

Daňový nerezident si můţe od základu daně odečíst zvláštní výdaje pouze v případě, ţe 

byly tyto výdaje pouţity k získání tuzemských příjmů.  

                                                           
47

 Einkommensteuergesetz 1988, § 18. 
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3.5.3 Slevy na dani podle české legislativy 

Daleko účinnější oproti nezdanitelné části jsou slevy na dani. Většinu slev na dani si 

poplatník (zaměstnanec) můţe uplatňovat měsíčně, jen slevu na manţela bez příjmů lze 

uplatnit jen při ročním zúčtování
48

. To neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné, 

které si uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění aţ za celý rok v daňovém přiznání. 

Daňové zvýhodnění nemohou vyuţít osoby samostatně výdělečně činné, které stanovují 

své výdaje paušálem, pokud výdaj uplatněný paušálem byl vyšší neţ 50 % celkového 

základu daně 
49

. 

Tab.  1:  Slevy na dani v ČR
50

. 

Slevy na dani 

2015 2016 

Roční 

sleva 

Měsíční 

sleva 

Roční 

sleva 

Měsíční 

sleva 

Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč 24 840 Kč 2 070 Kč 

Na manţela, pokud nemá vlastní 

příjmy vyšší neţ 68 000 Kč  

24 840 Kč - 24 840 Kč - 

Na manţela bez příjmů – drţitel 

průkazu ZTP/P 

49 680 Kč - 49 680 Kč -  

Sleva na invaliditu I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč 2 520 Kč 210 Kč 

Sleva na invaliditu III. stupně 5 040 Kč 420 Kč 5 040 Kč 420 Kč 

Sleva na drţitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 16 140 Kč 1 345 Kč 

Sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč 4 020 Kč 335 Kč 

Sleva za umístění dítěte
51

 9 200 Kč -  9 900 Kč -  

 

Pro uplatnění slevy na manţela bez příjmů je nutné vědět, jaké příjmy se do limitu 

68 000 Kč zahrnují a jaké ne. 

 

 

                                                           
48

 FINANCE. Slevy na dani a daňová zvýhodnění. finance.cz [online]. [cit. 2015-12-04]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vypocet-mzdy-a-zalohy-na-dan/slevy-na-dani/ 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 35ca. 
50

 Vlastní zpracování dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 35ba. 
51

 Dle nařízení vlády lze uplatnit slevu za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy. 
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Do příjmů se nezahrnují: 

 dávky státní sociální podpory, 

 dávky sociální péče, 

 dávky pomoci v hmotné nouzi, 

 příspěvek na péči, sociální sluţby, 

 státní příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření, 

 stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání, 

 příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na 

příspěvek na péči podle zákona o sociálních sluţbách, který je od daně 

osvobozen
52

. 

Do příjmů se tedy zahrnují: 

 veškeré příjmy – od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu, 

 všechny druhy důchodů např. starobní, invalidní, 

 nemocenská, 

 náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, 

 podpora v nezaměstnanosti, 

 peněţitá pomoc v mateřství, 

 ošetřování člena rodiny, 

 a další
53

. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 35ba. 
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Aby si daňoví nerezidenti mohli uplatnit slevu na manţela, invaliditu, drţitele průkazu 

ZTP/P a za umístění dítěte, musí splnit stejné podmínky jako u nezdanitelné části daně. 

Mezi ně patří:  

 úhrn příjmů alespoň 90 % z Česka, 

 nezdanitelné částky uplatnit v daňovém přiznání, 

 doloţit potvrzení o zahraničních příjmech a 

 být rezidentem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

Na základní slevu na poplatníka a slevu na studenta má nerezident nárok vţdy, aniţ by 

musel splnit podmínky
54

. 

Poplatník prokazuje plátci daně, ţe má nárok na poskytnutí slev: 

 dokladem prokazujícím totoţnost manţelky a průkazem ZTP/P, pokud je 

manţelka jeho drţitelem, 

 rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o výplatě důchodu, 

 průkazem ZTP/P, pokud je jeho drţitelem, 

 potvrzením školy, ţe se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem, 

 potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaloţených výdajů 

za umístění vyţivovaného dítěte
55

. 

3.5.4 Slevy na dani podle rakouské legislativy 

Rakouské slevy na dani, které jsou vymezeny v § 33 EStG, jsou zcela odlišné od 

českých. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 35ba. 
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Předpokladem pro uplatnění slevy na manţela/-ku je, ţe příjmy manţelky/-a nepřesáhly 

2 200 EUR za rok. Tento limit je ale zvýšen na 6 000 EUR za rok, pokud spolu manţelé 

vychovávají ve společné domácnosti alespoň jedno dítě.  

Stejně jako u slevy na manţelku/-a, tak i u slevy pro samoţivitele se částka 669 EUR 

zvyšuje za třetí a kaţdé další dítě o 220 EUR ročně. Slevu si můţe uplatnit samoţivitel, 

který má alespoň jedno dítě. 

Na celou slevu na penzi ve výši 400 EUR/rok má nárok důchodce, jehoţ důchod 

nepřekročil 17 000 EUR za rok. V případě vyššího důchodu se sleva sniţuje 

rovnoměrně mezi zdanitelné důchody od 17 000 EUR do 25 000 EUR na nulu. To 

znamená, ţe při důchodu převyšujícího 25 000 EUR za rok nenáleţí poplatníkovi ţádná 

sleva na penzi.  

Sleva na dopravu zahrnuje jízdu mezi domovem a prací poplatníka. Rozděluje se na dvě 

slevy – malou a velkou. Malá sleva se pouţije v případě, ţe je pro zaměstnance vhodné 

pouţít prostředky hromadné dopravy. Naopak velkou slevu si uplatní zaměstnanec, pro 

kterého není vhodné pouţít prostředky hromadné dopravy. 

Sleva na výţivné náleţí poplatníkovi, který platí výţivné (alimenty) na jedno nebo více 

dětí, které s ním neţijí ve společné domácnosti, a není mu poskytován přídavek na dítě. 

Daňový nerezident si můţe uplatnit tyto slevy v rámci svých tuzemských příjmů, pokud 

jeho roční příjem činí více neţ 9 000 EUR
56

. 
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Tab.  2: Slevy na dani v Rakousku
57

. 

Slevy na dani 
Rok 2015 a 2016 

Roční sleva Měsíční sleva 

Všeobecná odčitatelná částka 291 EUR 24,25 EUR 

Na zaměstnance 54 EUR 4,5 EUR 

Na manţela/ manţelku 

- rodina bez dítěte 

- s jedním dítětem 

- se dvěma dětmi 

- se třemi a více dětmi 

 

364 EUR 

494 EUR 

669 EUR 

889 EUR 

 

- 

- 

- 

- 

Sleva pro samoţivitele/ samoţivitelku 

- s jedním dítětem 

- se dvěma dětmi  

- se třemi a více dětmi  

 

494 EUR 

669 EUR 

889 EUR 

 

- 

- 

- 

Sleva na penzi – základní 

- zvýšená 

400 EUR 

764 EUR 

- 

- 

Sleva na dopravu 

- malá sleva  

20 – 40 km 

40 - 60 km 

více neţ 60 km 

- velká sleva 

2 – 20 km 

20 – 40 km 

40 – 60 km 

více neţ 60 km 

 

 

696 EUR 

1 356 EUR 

2 016 EUR 

 

372 EUR 

1 476 EUR 

2 568 EUR 

3 672 EUR 

 

 

58 EUR 

113 EUR 

168 EUR 

 

31 EUR 

123 EUR 

214 EUR 

306 EUR 

Výţivné 

- na jedno dítě 

- na druhé dítě 

- na kaţdé další 

 

350,4 EUR 

525,6 EUR 

700,8 EUR 

 

29,20 EUR 

43,80 EUR 

58,40 EUR 
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Další slevu, na kterou má poplatník nárok je příspěvek (sleva) na postiţeného manţela 

(partnera) nebo postiţené dítě.   

Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu ušlého výdělku neboli stupně postiţení, které musí 

být prokázáno úředním osvědčením. Tento příspěvek je vyplácen jednou ročně. Výše 

příspěvku se stanoví podle tabulky. Daňový nerezident nemůţe o příspěvek (slevu) 

ţádat. 

Tab.  3: Výše příspěvku na postiţené dítě
58

. 

Stupeň postiţení Výše příspěvku (v EUR) 

25 – 34 % 75 

35 – 44 % 99 

45 – 54 % 243 

55 – 64 % 294 

65 – 74 % 363 

75 – 84 % 435 

85 – 94 % 507 

více neţ 95 % 726 

 

 

3.6 Daňové zvýhodnění  

Daňový rezident má nárok na daňové zvýhodnění, pokud ţiví dítě ţijící s ním ve 

společně hospodařící domácnosti na území EU nebo Evropského hospodářského 

prostoru. 

3.6.1 Daňové zvýhodnění v ČR 

Za daňový bonus (daňové zvýhodnění) se povaţuje nárok, pokud je daňové zvýhodnění 

vyšší neţ daňová povinnost. Bonus si můţe poplatník uplatnit v případě, ţe výše 

daňového bonusu činí minimálně 100 Kč, maximálně však 60 300 Kč ročně. Současně 
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si daňový bonus můţe uplatnit poplatník, jehoţ příjmy za rok činily alespoň 

šestinásobek minimální mzdy (55 200 Kč pro rok 2015 a 59 400 pro rok 2016)
 59

. 

Za vyţivované dítě podle § 35c odst. 6 se obecně povaţuje vlastní dítě, osvojenec, dítě 

v pěstounské péči, které je  

a) nezletilým dítětem, 

b) zletilým dítětem aţ do dovršení věku 26 let, které splňuje podmínky v ZDP v 

§35c odst. 6, písm. b). 

Tab.  4:  Daňové zvýhodnění
60

. 

Daňové zvýhodnění  

2015 2016  

 Roční 

zvýhodnění 

Měsíční 

zvýhodnění 

Roční 

zvýhodnění 

Měsíční 

zvýhodnění 

na jedno dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 13 404 Kč 1 117 Kč 

na druhé dítě 15 804 Kč 1 317 Kč 17 004 Kč 1 417 Kč 

na třetí a kaţdé další dítě 17 004 Kč 1 417 Kč 20 604 Kč 1 717 Kč 

na jedno dítě s průkazem 

ZTP/P 

26 808 Kč 2 234 Kč 26 808 Kč 2 234 Kč 

na druhé dítě s průkazem 

ZTP/P 

31 608 Kč 2 634 Kč 34 008 Kč 2 834 Kč 

na třetí a kaţdé další dítě 

s průkazem ZTP/P 

34 008 Kč 2 834 Kč 41 808 Kč 3 484 Kč 

I u daňového zvýhodnění musí daňový nerezident splnit čtyři základní podmínky (viz 

kapitola 3.5.1). Kromě těchto čtyř podmínek musí splnit ještě jednu, která je totoţná pro 

daňového rezidenta. Rezident stejně jako nerezident musí vyţivovat dítě ţijící s ním ve 

společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie (dále jen 

„EU“) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“)
61

. 
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Podle § 38l ZDP má nárok na daňové zvýhodnění poplatník, který plátci daně předloţí: 

 úřední doklad o totoţnosti dítěte, 

 průkaz ZTP/P, pokud ho vyţivované dítě vlastní, 

 potvrzení od školy, ţe se zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem 

3.6.2 Daňové zvýhodnění v Rakousku 

V Rakousku činí sleva na dítě 700 EUR ročně neboli 58,40 EUR měsíčně. Tuto slevu na 

dani si můţe uplatnit poplatník, který má nárok na přídavky na děti
62

. 

 

3.7  Sazba daně 

Sazbu daně určuje stát, který ji udává v procentech. 

3.7.1 Sazba daně v ČR 

Celkový základ daně se po odečtu nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP a 

odčitatelných poloţek podle § 34 ZDP vypočítá při pouţití sazby daně ve výši 15 %. 

Základ daně se zaokrouhluje na celé sto Kč dolů. 

Solidární zvýšení daně neboli solidární daň byla v ČR zavedena od roku 2013. 

Poplatníky solidární daně jsou fyzické osoby, jejichţ příjmy překročí 48násobek 

průměrné mzdy za rok. Výlučně se daň týká pouze příjmů ze závislé činnosti a příjmů 

ze samostatně výdělečné činnosti. U zaměstnanců je solidární daň součástí měsíční 

zálohy na daň z příjmů, pokud jejich měsíční příjem překročil v některém z měsíců 

4násobek hrubé mzdy za měsíc. Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi příjmem a 

48násobkem průměrné mzdy za rok. Výši průměrné mzdy stanovuje Vyhláška o výši 

všeobecného vyměřovacího základu
63

.  
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Tab.  5: Výše průměrné mzdy v roce 2015 a 2016
64

. 

Rok 2015
65

 2016
66

 

Všeobecný vyměřovací základ (VVZ) 25 903 Kč 26 357 Kč 

Přepočítací koeficient (PK) 1,0273 1,0246 

Průměrná mzda = VZZ * PK 26 611 Kč 27 006 Kč 

 

3.7.2 Sazba daně v Rakousku 

Do roku 2015 se daň z příjmu vybírala ve čtyřech pásmech – progresivní zdanění 0 % - 

50 %. Občané s vyššími příjmy tak odvedou na dani více. Přehled sazeb je uveden v 

§ 33 odst. 1 EStG a v následující tabulce. 

Tab.  6: Sazba daně z příjmů FO do roku 2015
67

. 

Roční zdanitelný příjem (v EUR) Daňová sazba (v %) 

Do 11 000  0 

11 000 – 25 000  36,5 

25 000 – 60 000  43,2 

Nad 60 000  50 

 

K 1. lednu 2016 vstoupila v platnost nová daňová reforma, ve které se objevily změny 

v zákoně o daních z příjmů. Více v následující tabulce. 
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Tab.  7: Sazba daně z příjmů FO po reformě
68

. 

Roční zdanitelný příjem (v EUR) Daňová sazba (v %) 

Do 11 000 0 

11 000 – 18 000 25 

18 000 – 31 000 35 

31 000 – 60 000 42 

60 000 – 90 000 48 

90 000 – 1 000 000 50 

Nad 1 000 000 55 

 

 

3.8 Postup výpočtu daně z příjmů FO  

Před samotným výpočtem základu daně z příjmů FO je třeba si uvědomit, které příjmy 

vstupují do základu daně a z čeho je základ tvořen. 

3.8.1 Postup výpočtu daně z příjmu FO v ČR 

Na začátku je FO, která má příjem. Nejprve se musí zjistit, zda je nebo není tento příjem 

předmětem daně. Pokud je předmětem daně, musí se ověřit, zda tento příjem není 

osvobozen od daně. V případě, ţe příjem není osvobozen, zjišťuje se, do kterého 

paragrafu příjem spadá (§ 6 – 10). Po zatřídění se provede transformace (příjem není 

předmětem daně, příjem je osvobozen). Po transformaci se stanoví jednotlivé dílčí 

základy daně (dále jen „DZD“). U DZD7 a DZD9 se můţe stát, ţe výsledná částka bude 

záporná. Pokud vyjde celkový příjem u DZD7 – 10 záporný, povaţuje se za základ daně 

DZD6. V případě, ţe vyjde celkový příjem u DZD7 – 10 kladný, základem daně je součet 

všech DZD. Od základu daně odečteme nezdanitelné části základu daně (§ 15) a 

poloţky odčitatelné od základu daně (§ 34). Výsledný ZD se zaokrouhlí na celá sta Kč 

dolů a vynásobí sazbou daně 15 % (§ 16) a případně se přičte solidární zvýšení daně. 

Od daňové povinnosti se odečtou slevy na dani (§ 35, § 35ba, § 35c). Po odečtení slev 

se vypočítá vlastní daňová povinnost.  
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Obr. 1: Schéma výpočtu daně z příjmů FO podle české legislativy
69

. 
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3.8.2 Postup výpočtu daně z příjmu FO v Rakousku 

K výpočtu individuální daně z příjmu FO jsou zapotřebí výpočtové vzorce, které jsou 

uvedeny v § 33 EStG. 

Tab.  8: Vzorec pro výpočet daně z příjmů FO do roku 2015
70

. 

Příjmy za rok 

(EUR) 

Vzorec pro výpočet daně z příjmů FO (v 

EUR) 

Výpočet 

11 000 – 25 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 11 000)

14 000
× 5 110 

(25 000–11 000)= 14 000 

14 000 * 36,5 % = 5 110 

25 000 – 60 000 (𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 25 000)

35 000
× 15 125 + 5 110 

(60 000–25 000)= 35 000 

35 000* 43,2 % = 15 125 

Nad 60 000  𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 60 000 × 0,5 + 20 235 
(15 125+5 110) = 20 235 

Od 1. ledna 2016, kdy přibudou zdaňovací pásma, bude výpočet následující. 

Tab.  9: Vzorec pro výpočet daně z příjmů FO od 1. 1. 2016
71

. 

Příjmy za rok 

(EUR) 

Vzorec pro výpočet daně 

z příjmů FO (v EUR) 

Výpočet 

11 000 – 18 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 −11 000)

7 000
× 1 750 18 000-11 000= 7 000 

7 000*25% = 1 750 

18 000 – 31 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 18 000)

13 000
× 4 550 + 1 750 

31 000-18 000= 13 000 

13 000*35%= 4 550 

31 000 – 60 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 31 000)

29 000
× 12 180 + 6 300 

60 000-31 000= 29 000 

29 000*42% = 12 180 

60 000 – 90 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 60 000)

30 000
× 14 400 + 18 480 

90 000-30 000= 30 000 

30 000*48%=14 400 

90 000 – 1 000 000 
(𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 90 000)

910 000
× 455 000 + 32 880 1 000 000-90 000= 910 000 

910 000*50% = 455 000 

Nad 1 000 000 
 𝑃ří𝑗𝑒𝑚 − 1 000 000 ∗ 55 % + 487 880 1 750 + 4 550 + 12 180 + 

14 400 + 455 000 = 487 880 
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Tab.  10: Postup výpočtu daně z příjmů FO podle rakouské legislativy
72

. 

1 Příjmy ze zemědělství a lesnictví (§ 21), 

2 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (§ 22), 

3 příjmy ze ţivnosti (§ 23), 

4 příjmy ze závislé činnosti (§ 25), 

5 příjmy z kapitálu (§ 27), 

6 příjmy z nájmů a podnájmů (§ 28), 

7 příjmy z prodeje soukromého majetku neboli ostatní příjmy (§ 30) 

= Celkové příjmy 

- Zvláštní výdaje (§ 18) 

- Mimořádné výdaje (§ 34 a § 35) 

= Základ daně  výpočet daně na základě sazeb (§ 33 odst. 1) 

- Slevy na dani (§ 33) 

= Daň po slevách 

+ daň z jiných odměn (např. 13. a 14. plat) 

= Daň z příjmů 

- Účinná daň z platu (§ 69) 

- Daň z kapitálových výnosů 

= Vlastní daňová povinnost 

 

 

3.9 Zálohy na dani 

Obecně se zálohou na daň myslí částka, která je sraţena z měsíční zdanitelné mzdy 

zaměstnance.  

 

3.9.1 Zálohy na dani v ČR 

Výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provede plátce daně 

ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé 

činnosti za kalendářní měsíc nebo zdaňovací období. Do základu se nezapočítávají 
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příjmy vybírané sráţkou a příjmy, které nejsou předmětem daně. Základ daně se sníţí o 

částky osvobozené od daně a zvýší o povinné pojistné, které činí 34 %. Za jeden 

kalendářní měsíc činí záloha 15 % ze základu zaokrouhleného na celé stokoruny 

nahoru. Vypočtené zálohy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru
73

. 

Odvod sraţených záloh provede plátce nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, 

v němţ povinnost srazit zálohy vznikla
74

. 

Jestliţe daňové přiznání není povinen podat zaměstnanec podle § 38g ZDP, můţe 

poţádat o roční zúčtování záloh. „Ročním zúčtováním záloh se rozumí porovnání 

vypočtené celoroční daně s úhrnem sražených záloh na daň a provádí ho ten 

zaměstnavatel, který byl v daném zdaňovacím období zaměstnavatelem posledním.
75

“   

Podmínkami pro provedení ročního zúčtování jsou: 

- zaměstnanec ve zdaňovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho 

nebo více zaměstnavatelů, ale ne současně, 

- podepsal u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) prohlášení k dani, 

- písemně poţádal nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku o jeho 

provedení. 

Plátce daně provede výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 

nejpozději do 15. března po skončení zdaňovacího období z úhrnu mezd
76

. 

Záloha na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je 

období od 2. dubna do 1. dubna následujícího roku. Zálohy neplatí: 

a) poplatník, kterému poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 

30 000 Kč,  

b) obec nebo kraj, 

c) zůstavitel ode dne jeho smrti
77

. 
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Poplatníci, jejichţ poslední známá daňová povinnost byla 30 000 Kč – 150 000 Kč, platí 

zálohy na daň ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné 

15. dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Pro kalendářní rok je to 15. 

června a 15. prosince
78

. 

Poplatníci, jejichţ poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy 

na daň ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné 15. dne 

třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Pro kalendářní rok 

je to 15. března, 15. června, 15. září, 15. prosince
79

. 

 

3.9.2 Zálohy na dani v Rakousku 

U příjmů ze závislé činnosti se daň ze závislé činnosti vybírá v zásadě odečtením od 

mzdy za práci, pokud má zaměstnavatel tuzemskou provozovnu. Zaměstnavatel ručí za 

správný výpočet a za odvod daně ze mzdy. Sazba daně se pouţije podle výše příjmů
80

. 

Vypočtená záloha na daň se zaokrouhluje na nejbliţší celé EURO. Zálohy na daň 

z příjmů se platí bez ohledu na výši poslední známé daňové povinnosti. Zálohy se 

odvádí 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Pokud budou následující rok 

příjmy niţší, resp. niţší daňová povinnost, lze podat ţádost o sníţení plateb do 30. 

září
81

. 

 

3.10 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je tiskopis, ve kterém fyzická nebo právnická osoba přiznává své 

veškeré příjmy podléhající dani.  
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3.10.1 Daňové přiznání v ČR 

Podle § 38g je daňové přiznání (dále jen „DP“) povinen podat kaţdý, jehoţ příjmy 

překročily částku 15 000 Kč za rok. Nesmí se jednat o příjmy, které jsou osvobozené od 

zdanění a o příjmy, z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně. DP je 

povinen podat také poplatník, který vykazuje daňovou ztrátu. 

DP nemusí podávat poplatník, kterému plynou příjmy ze závislé činnosti. Aby ho 

nemusel podávat, musí mít u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani (§ 38k) a 

příjmy z § 7 – 10 ZDP musí být niţší neţ 6 000 Kč.  

Povinnost podat DP má daňový nerezident, který uplatňuje slevy na dani (na manţela, 

na invaliditu, drţitele průkazu ZTP/P a slevu za umístění dítěte) nebo daňové 

zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně, a také ten, u něhoţ se daň zvyšuje o 

solidární zvýšení daně. 

V DP uvede poplatník své veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů 

osvobozených a příjmů, z nichţ je daň vybírána sráţkou. 

Termín pro podání DP je nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy 

1. dubna. Jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává poradce, podává se DP 

nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy 1. července
82

. 

Daň z příjmů je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, tedy 

1. dubna, resp. 1. července
83

. 

3.10.2 Daňové přiznání v Rakousku 

Podle § 42 EStG - Povinnost podat daňové přiznání - podává daňový rezident přiznání 

za předchozí rok, pokud byly jeho příjmy vyšší neţ 11 000 EUR. Daňový nerezident 

podá daňové přiznání na tuzemské příjmy za předchozí kalendářní rok, pokud 

překročily částku 2 000 EUR. Poplatník musí v Rakousku podat daňové přiznání, 

jestliţe dosahuje i jiných příjmů neţ příjmů ze závislé činnosti, a pokud jeho příjem 

tvoří zcela nebo z části příjmy z podnikání a poplatník vede účetnictví. 
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Poplatník nemusí podat DP, pokud dosahuje příjmy pouze ze závislé činnosti. Můţe 

tedy poţádat o roční zúčtování, které neprovádí zaměstnavatel, ale na základě ţádosti 

příslušný finanční úřad
84

. 

Termín pro podání písemného přiznání je do 30. dubna následujícího roku po uplynutí 

zdaňovacího období. Pokud je DP podáváno elektronicky, je tato lhůta prodlouţena do 

30. června. Tyto lhůty mohou být prodlouţeny na základě odůvodněné ţádosti
85

. 

Po zpracování daňového přiznání zašle příslušný finanční úřad poplatníkovi daňový 

výměr, který mimo jiné obsahuje údaj o výši vyměřené daně a daňové vyúčtování
86

. 

3.11 Přepočet měny 

Při přepočtu příjmů ze zdrojů v zahraničí se postupuje podle ustanovení § 38 ZDP. Pro 

daňové účely se pouţívají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou 

uplatňované v účetnictví. V případě, ţe poplatník nevede účetnictví a nevyuţije kursy 

devizového trhu, pouţije se jednotný kurs, který se stanoví jako průměr směnného kursu 

stanoveného Českou národní bankou poslední den kaţdého měsíce zdaňovacího období. 

Jednotný kurs a kursy devizového trhu uplatňované pro přepočet cizí měny nelze 

v jednom zdaňovacím období pouţít zároveň. 

V odst. 4 § 38 ZDP se nachází přepočet příjmu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze 

závislé činnosti. Pro účely ročního zúčtování se pouţije směnný kurs vyhlášený Českou 

národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve 

kterém se záloha sráţí. 
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4 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Ze mzdy zaměstnance je kromě zálohy na daň z příjmů odváděno také sociální a 

zdravotní pojištění. Zdravotní a sociální pojištění odvádí jak zaměstnavatel za své 

zaměstnance, tak i zaměstnanec sám za sebe. 

4.1 Zdravotní pojištění v ČR 

Zdravotní pojištění je v ČR povinným zdravotním pojištěním, které je vymezeno 

zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozd. předpisů. 

Základní podmínkou účasti na zdravotním pojištění osob je jejich trvalý pobyt na území 

ČR, nebo pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR
87

. 

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu (zaměstnanec odvádí 4,5 % a 

zaměstnavatel 9 %). Při výpočtu částky pojistného u zaměstnanců a zaměstnavatelů se 

vychází z výše skutečných příjmů
88

.  

4.2  Sociální pojištění v ČR  

Sociální pojištění v ČR v sobě zahrnuje tři sloţky: důchodové a nemocenské pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro zaměstnance je účast ve všech třech 

sloţkách povinná. Sociální i zdravotní pojištění se zaokrouhlí na celé koruny nahoru
89

. 

Tab.  11: Sociální pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele
90

. 

Sociální pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Nemocenské pojištění 0 % 2,3 % 

Důchodové pojištění 6,5 % 21,5 % 

Příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 

0 % 1,2 % 

Celkem 6,5 % 25 % 
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4.3 Zdravotní pojištění v Rakousku 

Pro účely výpočtu odvodů zdravotního pojištění v Rakousku jsou pracovníci rozděleni 

do několika skupin podle míry nebezpečí, kterému jsou vystavování. Vyměřovacím 

základem pro zdravotní pojištění je hrubá mzda, nicméně je v Rakousku kaţdý rok 

stanoven minimální a maximální měsíční vyměřovací základ
91

.  

Tab.  12: Zdravotní pojištění v Rakousku
92

. 

Zdravotní 

pojištění 

v Rakousku 

Zaměstnanec 

(%) 

Zaměstnavatel 

(%) 

Vyměřovací základ za měsíc 

(EUR) 

2015 2015 2016 2016 

2015 2016 2015 2016 Min. Max. Min. Max. 

Dělníci 3,6 3,87 3,45 3,78 

405,98 4 650 415,72 4 860 

Zemědělci 3,52 3,87 3,53 3,78 

Horníci 3,6 3,87 3,45 3,78 

Administrat. 

pracovníci 
3,47 3,87 3,48 3,78 

Nezávislá pov. 3,52 3,87 3,53 3,78 

 

4.4 Sociální pojištění v Rakousku 

Systém sociálního pojištění zabezpečuje dávky úrazového pojištění, důchodového 

pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, pojištění proti platební neschopnosti a příspěvky 

do fondu bydlení. Povinnost platby sociálního pojištění se týká všech osob 

vykonávajících práci v zaměstnaneckém poměru a jejich zaměstnavatelů. Vyměřovacím 

základem je stejně jako u zdravotního pojištění úhrn hrubých mezd. I zde je stanovený 

minimální a maximální měsíční vyměřovací základ
93

. 
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Tab.  13: Sociální pojištění v Rakousku
94

. 

Sociální 

pojištění 

v Rakousku 

Zaměstnanec 

(%) 

Zaměstnavatel 

(%) 

Vyměřovací základ za měsíc 

(EUR) 

2015 2015 2016 2016 

2015 2016 2015 2016 Min. Max. Min. Max. 

Důchodové 

pojištění 
10,25 10,25 18,05 12,55 

405,98 4 650 415,72 4 860 

Úrazové 

pojištění 
-  - 1,3 1,3 

Pojištění 

nezaměstnanosti 
3,0 3,0 3,0 3,0 

Příspěvek fondu 

bydlení 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Pojištění proti 

platební 

neschopnosti 

-  -  0,45 0,45 

Celkem 13,75 13,75 23,3 17,8     
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5 SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

S RAKOUSKEM 

Smlouva byla vyhlášena pod č. 31/2007 ve Sbírce mezinárodních smluv.  

Dne 8. června 2006 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a 

Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku 

v oboru daní z příjmů a majetku, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást.  

Smlouva vstoupila v platnost dne 22. března 2007, čímţ pozbyla platnost Smlouva mezi 

Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení 

dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Vídni dne 

7. března 1978 (v České republice vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 48/1979 Sb.).  

5.1  Protokol doplňující smlouvu o zamezení dvojího zdanění 

s Rakouskem 

Při podpisu výše uvedené smlouvy byl sjednán jiţ jeden protokol, který byl podepsán a 

zároveň i publikován se smlouvou samotnou. Nicméně v říjnu 2009 ČR navrhla 

Rakousku dojednat k této smlouvě doplňující protokol, jehoţ hlavním smyslem by bylo 

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. 

Tento protokol se podařilo dojednat v únoru 2011 v Praze při expertním jednání 

delegací obou zemí
95

. 

Sjednávání protokolů v oblasti mezinárodních daňových vztahů není ničím 

výjimečným. ČR má sjednané protokoly např. s Belgií, Dánskem, Kazachstánem, 

Moldávií, Nizozemím a dalšími
96

. 
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5.2  Příjmy ze závislé činnosti podle SZDZ s Rakouskem 

V Článku 14 odst. 1 Smlouvy s Rakouskem se uvádí, ţe příjmy rakouského daňového 

rezidenta podléhají zdanění v Rakousku, pokud není zaměstnání vykonáváno v České 

republice. Jestliţe je zaměstnání vykonáváno v ČR, mohou být tyto příjmy zdaněny 

v tuzemsku. 

Doslovná citace zní: „Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které pobírá rezident 

jednoho smluvního státu z důvodu zaměstnání, podléhají s výhradou tantiém, penzí a 

veřejných funkcí zdanění jen v tomto státě, pokud zaměstnávání není vykonáváno 

v druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnávání vykonáváno, mohou být odměny z něj 

pobírané zdaněny v tomto druhém státě.“ 

Ve Smlouvě s Rakouskem existují i výjimky, kdy příjem ze zaměstnání v Rakousku 

nebude rezident ČR vůbec zdaňovat v Rakousku, pokud budou splněny všechny 

následující podmínky: 

a) „příjemce je zaměstnán ve druhém státě po jedno nebo více období 

nepřesahující v úhrnu 183 dní v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínající 

nebo končící v příslušném roce a 

b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není 

rezidentem druhého státu, a 

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel ve druhém 

státě.“ 

Aby příjem rezidenta ČR nebyl zdaněn v Rakousku, musí být rezident ČR zaměstnán 

v Rakousku po dobu kratší 183 dní, mzda je vyplácena zaměstnavatelem (rezidentem 

ČR) a mzda nejde k tíţi stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel v Rakousku. 

Do doby 183 dní se započítávají následující dny: 

a) všechny dny fyzické přítomnosti včetně dní příjezdů a odjezdů a 
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b) dny strávené mimo stát činnosti, jako jsou soboty, neděle, státní svátky, 

dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním příjemce v tomto státě, 

po kterých bylo v činnosti na území tohoto státu pokračováno.“ 

 

5.3  Vyloučení dvojího zdanění podle SZDZ s Rakouskem 

SZDZ s Rakouskem v čl. 22 Vyloučení dvojího zdanění přímo stanovuje samostatně 

pro rezidenta Rakouska a samostatně pro rezidenta ČR konkrétní metodu, kterou lze pro 

vyloučení dvojího zdanění pro daný druh příjmu pouţít. Pokud jde o rezidenta ČR, 

pouţije se metoda prostého zápočtu.  

Pro aplikaci metody prostého zápočtu při vyloučení dvojího zdanění musí být splněny 

tyto podmínky: 

 příslušný příjem mohl být zdaněn na území druhého smluvního státu a dále 

 lze uplatnit maximálně tu část daně, kterou umoţňuje smlouva vybrat na území 

druhého smluvního státu. 

Exaktní postup k uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění je upraven v § 38f ZDP. U 

příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 38f odst. 4 ZDP, který stanovuje u těchto 

příjmů metodu vynětí s výhradou progrese. Nicméně ZDP umoţňuje pouţít metodu 

zápočtu, pokud je sjednána v SZDZ a tato metoda je pro poplatníka výhodnější. Pro 

pouţití metody vynětí s výhradou progrese je nutné splnit další podmínky: 

 příjem je zdaněn v zahraničí a zároveň, 

 zaměstnavatel je rezidentem ve státě výkonu činnosti nebo rezidentem ČR, ale 

příjmy ze závislé činnosti jdou k tíţi jeho stálé provozovny umístěné ve státě 

výkonu činnosti. 
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6 PRÁCE V RAKOUSKU 

Pro občany České republiky se 1. května 2011 otevřel rakouský pracovní trh. Předtím 

bylo nutné mít pracovní povolení. Při uzavření pracovního poměru záleţí jen na 

domluvě s rakouským zaměstnavatelem, pokud budou dodrţeny právní předpisy. 

Internetový portál Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí nejdůleţitější informace o 

ţivotních a pracovních podmínkách v Rakousku (viz níţe)
97

. 

Po příjezdu do Rakouska musí občan ČR nahlásit místo svého pobytu u příslušného 

přihlašovacího úřadu. Jimi jsou: 

 ve spolkových zemích: přihlašovací sluţba obecních úřadů (Gemaindeamt), 

 přihlašovací sluţba magistrátních okresních úřadů ve Vídni (Magistratische 

Bezirksamt).  

Přihlášení adresy pobytu musí provést do 3 dnů od příjezdu do Rakouska. K registraci je 

nutné doloţit přihlašovací lístek (Meldezettel) a cestovní pas. Dále je nutné uvést jméno, 

datum a místo narození, pohlaví a státní příslušnost. Kaţdé osobě, která se tímto 

způsobem zaregistruje, je přiděleno osobní číslo, které je uvedené na registračním 

formuláři (Meldebestätigung). 

Občan ČR nepotřebuje ke svému příjezdu do Rakouska ţádné vstupní povolení. Pokud 

jeho pobyt v Rakousku bude delší neţ 3 měsíce, musí ţádat o Povolení k pobytu pro 

občany EU a EHP na regionálním správním úřadu.  

Sociální zabezpečení 

Pokud chce příslušník ČR pobírat přídavek na dítě, musí vyplnit ţádost a formulář, 

který se podává u místně příslušné pobočky finančního úřadu (Finanzamt). Formulář 

E411 – Informace o nároku dávek v členských státech potvrdí oddělení Státní sociální 

podpory u místně příslušného Úřadu práce ČR. Druhý formulář E401 o potvrzení 

sloţení rodiny potvrzuje Generální ředitelství Úřadu práce ČR v Praze.  
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Ukončení pracovního poměru v ČR je povinen zaměstnavatel nahlásit příslušné správě 

sociální zabezpečení. Po podpisu pracovní smlouvy je rakouský zaměstnavatel povinen 

zaregistrovat svého zaměstnance do systému sociálního zabezpečení. 

Po skončení pracovního poměru v Rakousku je vhodné, aby si občan ČR nechal 

vystavit formulář U1, který pro potřeby Úřadu práce plní funkce potvrzení o zaměstnání 

(zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány 

v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR. 

Pokud občan ČR v témţe roce pracoval v ČR i v Rakousku, je nutné vyplnit formulář 

E9 rakouského ministerstva financí a nechat ho potvrdit českým finančním úřadem. 

Zdravotní pojištění 

Podle evropských právních předpisů platných v ČR podléhají občané ČR zdravotnímu 

pojištění pouze v jednom státě – ve státě výkonu výdělečné činnosti. Od okamţiku 

zahájení výkonu výdělečné činnosti v Rakousku, přestává být příslušník ČR českým 

pojištěncem, ale začíná být rakouským pojištěncem. 

Po návratu musí doloţit, ţe si zdravotní pojištění platil v zahraničí, a to na formuláři 

E104. 
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7 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bude stanoven návrh metodiky pro určení výsledné daňové povinnosti 

českého daňového rezidenta s příjmy ze závislé činnost z ČR a z Rakouska. Metodika 

zahrnuje návrhy pro poplatníka, jak má postupovat, pokud získává příjmy ze zahraničí a 

současně chce optimalizovat svoji daňovou povinnost. Navrţená metodika je následně 

aplikována na příkladu konkrétního daňového poplatníka. 

7.1 Návrh metodiky pro stanovení výsledné daňové povinnosti 

V následujícím schématu je vymezeno pořadí úkonů, které se týkají stanovení výsledné 

daňové povinnosti poplatníka s příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR a 

Rakouska za jedno zdaňovací období. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma metodiky pro stanovení výsledné daňové povinnost
98

. 

 

Určení daňového rezidentství 

Nejprve je třeba určit, ve kterém státě má poplatník daňovou rezidenturu (zda v ČR 

nebo v Rakousku). Kritéria pro určení daňového rezidentství jsou stanoveny 

v příslušném právním předpisu daného státu (viz kapitola 3.1.1 a 3.1.2) a v mezinárodní 

smlouvě o zamezení dvojího zdanění. V případě, ţe by byl poplatník dle tuzemských 

právních předpisů rezidentem obou států, se pouţijí pravidla obsaţená v SZDZ 

s Rakouskem (viz kapitola 3.1.3) tak, aby byl rezidentem pouze jednoho státu.  

 

                                                           
98

 Vlastní zpracování. 

Určení daňového 

rezidentství 

 

Aplikace SZDZ s 

Rakouskem 

Plnění daňové 

povinnosti 

  Dle tuzemských 

právních předpisů 

ČR a Rakouska. 

  U kolizních 

případů dle SZDZ. 

  Určení státu, 

který má právo 

příjem zdanit. 

  Určení metody 

vyloučení dvojího 

zdanění. 

 

 Práva a povinnosti 

ve státě rezidence.   

 Práva a povinnosti 

ve státě zdroje. 
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Tab.  14: Určení daňového rezidentství
99

. 

Stát Kritéria daňového rezidentství Kapitola práce Legislativa 

ČR  bydliště 

 obvykle se zde zdrţuje alespoň 183 dní 

3.1.1 

str. 22 

§ 2 ZDP 

Rakousko  bydliště 

 obvykle se zde zdrţuje více neţ 6 měs. 

3.1.2 

str. 22 

§ 1 odst. 2 

EStG 

Tato práce je zaměřena na příjmy ze závislé činnosti, a proto je postup demonstrován 

pro poplatníky, kteří jsou daňoví rezidenti ČR a současně daňoví nerezidenti Rakouska. 

Čeští daňoví rezidenti zdaňují v ČR své celosvětové příjmy a v Rakousku pouze příjmy 

mající zde svůj zdroj. Daňová povinnost poplatníka se posuzuje dle uzavřené SZDZ. 

Aplikace SZDZ s Rakouskem 

Na základě SZDZ s Rakouskem bude daňový rezident ČR s příjmy ze zaměstnání z ČR 

a z Rakouska aplikovat článek 14 Příjmy ze zaměstnání, který určuje, kdo má právo 

příjem zdanit (viz kapitola 5.2).V následujícím schématu jsou znázorněny 3 situace, 

které mohou nastat, a kdo má v jaké situaci právo příjem zdanit. 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schéma zdanění příjmů ze závislé činnosti
100

. 

SZDZ s Rakouskem stanovuje, ţe metodou pro vyloučení dvojího zdanění u příjmů ze 

závislé činnosti je aplikace metody prostého zápočtu (viz kapitola 5.3). Pokud poplatník 

splní podmínky dle § 38f odst. 4 pro metodu vynětí s výhradou progrese, je důleţité 

posoudit, která metoda bude pro poplatníka z hlediska daňové povinnosti výhodnější. 
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 Vlastní zpracování. 
100

 Vlastní zpracování. 

Pouze na území ČR. 

Na území Rakouska. 

Nesplnil podmínky dle 

čl. 14 odst. 2 SZDZ. 

Daňový rezident 

ČR – výkon 

závislé činnosti 

 Na území Rakouska. 

Splnil podmínky dle 

čl. 14 odst. 2 SZDZ. 

Právo zdanit má ČR 

jako stát rezidence. 

Právo zdanit má 

Rakousko jako stát 

zdroje. 

Právo zdanit má 

pouze ČR jako stát 

rezidence. 
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Plnění daňové povinnosti 

Při plnění daňové povinnosti je nutné určit, zda musí nebo nemusí poplatník podat za 

dané zdaňovací období daňové přiznání v příslušném státě, který má právo příjem 

zdanit. Více v následujícím schématu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Povinnost podat daňové přiznání v ČR a v Rakousku
101

. 
 

Pokud poplatník odváděl v průběhu zdaňovacího období zálohy ze závislé činnosti, 

provede se zúčtování záloh v daňovém přiznání podle právních předpisů států, kde 

závislou činnost vykonával. Aţ kdyţ poplatník získá veškeré potřebné dokumenty, 

můţe přejít k vyplnění příslušných tiskopisů DP. V ČR zjistí poplatník svou daňovou 

povinnost z daňového přiznání, kdeţto v Rakousku mu příslušný finanční úřad zašle 

daňový výměr. Posledním krokem je pro poplatníka ve stanovené lhůtě doručit 

vyplněné DP příslušnému správci daně a v této lhůtě daň zaplatit. 
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 Vlastní zpracování. 

Musí podat DP pokud: 

 příjmy překročí 15 000 

Kč/rok, 

 má zahraniční příjmy 

podléhající metodě 

prostého zápočtu. 

Nemusí podat DP pokud: 

 ţádá o roční zúčtování, 

 příjmy nepřekročí 15 000 

Kč/rok, 

 má příjmy pouze ze 

zaměstnání ze zahraničí, jeţ 

jsou vyjmuty ze zdanění. 

ČR 

Co dokládá? 

 Potvrzení o 

příjmech, 

 potvrzení o 

nároku na slevy, 

 potvrzení o 

zaplacené dani 

v zahraničí. 

Do kdy? 

1.4./1.7 
 

Legisl.: 

§ 38g ZDP 
 

Kapitola: 

3.10.1 

str. 46 

Rakousko 

Musí podat DP pokud: 

 příjmy překročí 11 000 

EUR/rok, 

 má příjmy z podnikání. 

Nemusí podat DP pokud: 

 ţádá o roční zúčtování, 

 příjmy nepřekročí 11 000 

EUR/rok. 

Co dokládá? 

 Mzdový list, 

 přílohu 

k DP pro 

uplatnění 

slev na dítě. 

Do kdy? 

30.4/30.6 
 

Legisl.: 

§ 42 EStG 
 

Kapitola: 

3.10.2 
str. 46 



 

59 
 

7.2 Příklad mezinárodního zdanění 

Uvedený modelový příklad prezentuje aplikaci metodiky. Fyzická osoba pan Martin 

Novotný je občan ČR a spolu s manţelkou Soňou a dcerou bydlí v Brně. Paní Soňa 

pracuje jako učitelka na druhém stupni základní školy a její hrubý příjem za rok 2015 

činil 232 700 Kč. Pětiletá dcera Aneta je v posledním ročníku mateřské školy a od září 

2016 začne chodit do 1. třídy základní školy.  

Pan Martin pracoval jako kuchař v jedné restauraci v Brně. Pracovní smlouva mu 

skončila k 31.12.2014 a jeho zaměstnavatel se rozhodl smlouvu neprodlouţit. Pan 

Martin se proto rozhodl odjet pracovat na pozici šéfkuchaře do Rakouska na 6 měsíců 

(1.1.2015 – 30.6.2015). Poté, co mu skončila práce v Rakousku, nastoupil od 1.7.2015 

do nového zaměstnání v ČR. Jako místo svého pobytu v Rakousku uvedl Riegelstrasse, 

Linz a k tomu na obecní úřad v Linzu přiloţil Přihlašovací lístek a bylo mu přiděleno 

osobní číslo 17613500000928. Jelikoţ si pracovní smlouvu sjednal dobu určitou (6 

měsíců), musí ţádat o Povolení k pobytu pro občany EU a EHP.  Jeho hrubá mzda za 

šest měsíců v Rakousku činila 16 410 EUR a v ČR 79 428 Kč. Od manţelky, se kterou 

ţije ve společné domácnosti, obdrţel čestné prohlášení, ţe neuplatňuje slevu na děti. I 

kdyţ se s ním manţelka s dcerou nepřestěhovaly do Rakouska, ale zůstaly v ČR, měl 

pan Martin nárok na přídavky na děti, protoţe v Rakousku nahlásil svůj přechodný 

pobyt a v ČR poţádal o zrušení trvalého pobytu. Z tohoto titulu si mohl uplatnit slevu 

na děti. Ubytování mu v Rakousku zajistil zaměstnavatel, a to 25 km od místa výkonu 

práce, kam dojíţdí hromadnou dopravou. Dále si mohl uplatnit všeobecnou odčitatelnou 

částku, slevu na zaměstnance a malou slevu na dopravu (20 – 40 km), protoţe jeho 

příjem pro nárok slev jako nerezidenta překročil 9 000 EUR za rok. Po skončení 

pracovního poměru v Rakousku si pan Martin nechal vystavit formulář U1 (zápočtový 

list) a formulář E9. Pro potřeby zdravotního pojištění nahlásil pan Martin všechny nutné 

údaje své zdravotní pojišťovně. Po návratu z Rakouska doloţil na formuláři E104 své 

zdravotní pojišťovně, ţe si v zahraničí platil zdravotní pojištění.  Podepsal prohlášení 

k dani. Pan Martin se v Rakousku v roce 2015 zdrţoval 181 dní. V roce 2015 poskytl 

pan Novotný škole, kde pracuje jeho manţelka dar v hodnotě 2 500 Kč. 
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Určení rezidentství 

Pan Novotný je podle české legislativy rezidentem ČR a v Rakousku daňovým 

nerezidentem, protoţe se zde nezdrţoval více neţ 6 měsíců. V ČR tedy bude mít 

celosvětově neomezenou daň. povinnost a v Rakousku bude jeho povinnost omezena 

pouze na příjmy určené SZDZ. Pro rakouského správce daně doloţil potvrzení o 

daňovém domicilu. Za potvrzení zaplatil pan Martin správní poplatek ve výši 100 Kč
102

. 

V případě, ţe by pobyt pana Martina v Rakousku překročil 6 měsíců, stal by se 

rezidentem obou států a o jeho rezidentství by se rozhodovalo na základě kritérií SZDZ. 

Příjmy ze závislé činnosti 

Článek 14 SZDZ s Rakouskem určuje, ţe pokud rezident jednoho státu (ČR) pobírá 

mzdu z důvodu výkonu zaměstnání v tomto druhém státě (Rakousko), podléhají příjmy 

zdanění v tomto druhém státě (Rakousko). 

7.3 Stanovení daňové povinnosti v Rakousku za rok 2015 

Příjem ze závislé činnosti, který pan Martin pobíral v Rakousku, spadal do prvního 

zdaňovacího pásma, bude bez omezení zdaněn následovně: 

Tab.  15: Výpočet daňové povinnosti v Rakousku
103

. 

 Roční výpočet Měsíční výpočet 

Hrubá mzda (HM) 16 410 EUR 2 735 EUR 

Zdravotní pojištění (3,6 % z HM) -590,76 EUR -98,46 EUR 

Sociální pojištění (13,75 % z HM) -2 256,38 EUR -376,06 EUR 

ZÁKLAD DANĚ 13 562, 86 EUR 2 260,48 EUR 

Výsledná daňová povinnost v Rakousku za rok (resp. 6 měsíců) činí 64,54 EUR. 

                                                           
102

 Sazebník – příloha zákona č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích. 
103

 Vlastní zpracování. 

104
 
𝑝ří𝑗𝑒𝑚 −11 000

 25 000−11 000 
× 14 000 ∗ 36,5 % =  

13 562,86−11 000

14 000 
 × 5 110 = 935,44 𝐸𝑈𝑅 

Daň 935,44 EUR
104

 155,91 EUR 

Všeobecná odčitatelná částka  -145,5 EUR -24,24 EUR 

Sleva na zaměstnance -27 EUR -4,5 EUR 

Malá sleva na dopravu (20 – 40 km) -348 EUR -58 EUR 

Sleva na dítě -350,4 EUR -58,40 EUR 

Daň po slevách / záloha na daň  64,54 EUR 11 EUR 

Čistá mzda 13 498,32 EUR 2 249,71 EUR 
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7.4 Stanovení daňové povinnosti v ČR za rok 2015 

Pro výpočet daňové povinnosti v ČR je nutné znát i zahraniční příjmy přepočtené na 

koruny. Pro přepočet měny musí pan Martin aplikovat § 38 ZDP. Jelikoţ pan Martin 

nevede účetnictví, můţe pouţít jednotný kurz, který je průměrem směnného kurzu 

stanoveného Českou národní bankou poslední den kaţdého měsíce zdaňovacího období. 

Pan Martin pouţil průměrný kurz zveřejněný v Pokynu  GFŘ D-25 27,27 Kč/EUR
105

. 

Od rakouského finančního úřadu doloţil v ČR potvrzení o zahraničních příjmech a o 

zaplacené dani. 

Postup výpočtu daňové povinnosti v ČR 

Podle ustanovení § 38f odst. 4 ZDP smí být při výpočtu daňové povinnosti v ČR místo 

metody zápočtu uplatněna metoda vynětí příjmů s výhradou progrese, a to u příjmů ze 

závislé činnosti. Tato metoda se pouţije, pokud je to pro poplatníka výhodnější. 

Nicméně musí být splněny dvě podmínky: 

 zdanění příjmu v zahraničí (v Rakousku), 

 zaměstnavatel je rezident ve státě výkonu činnosti (v Rakousku).  

Obě podmínky jsou splněny, a proto bude proveden výpočet obou metod a určení té 

metody, která je pro poplatníka výhodnější. 

 

Tab.  16: Výpočet částky daně k zápočtu
106

. 

Základ daně z příjmů v ČR 106 400 Kč
107

 

Základ daně z příjmů ze zahraničí 599 651 Kč
108

  

Celkový základ daně 706 051 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí  1 760 Kč
109

 

Podíl příjmů ze zahraničí na celkovém 

základu daně 

599 651 𝐾č

706 936 𝐾č
× 100 % = 84,82 % 

Maximální výše daně k zápočtu 1 760 Kč * 84,82 % = 1 493 Kč 

Daň uznaná k zápočtu 1 493 Kč 
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 Pokyn GFŘ D-25 Ministerstva financí. [online]. [cit. 2016-03-27]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-25.pdf 
106

 Vlastní zpracování. 
107

 Hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele. 79 428* 34 %. Zaokrouhlení 

na celé sto koruny dolů. 
108

 (16 410 EUR * 27,27) = 447 500 zvýšené o soc. a zdrav. pojištění za zaměstnavatele = 599 651 Kč 
109

  (64,54 EUR * 27,27) 
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Tab.  17: Metoda vynětí s výhradou progrese
110

. 

Základ daně z příjmů v ČR 106 400 Kč 

Základ daně z příjmů ze zahraničí 599 651 Kč 

Celkový základ daně 706 051 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (36,5%) 1 760 Kč 

Vynětí příjmů -599 651 Kč 

Výsledný základ daně 106 400 Kč 

Daň (15%) 106 400 * 15 % = 15 960 Kč 

 

Pro stanovení výsledné daňové povinnosti je nutné stanovit výši měsíčních záloh ze 

závislé činnosti. V daňovém přiznání se vyplní úhrn vyplacených měsíčních daňových 

bonusů nebo úhrn sraţených záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních 

poţitků (po slevách na dani).  

 

Tab.  18: Výpočet daňové povinnosti za měsíc
111

. 

Měsíční hrubá mzda 13 238 Kč 

Superhrubá mzda (navýšení HM o 34 %) 17 739 Kč 

Zaokrouhlení na sto koruny nahoru 17 800 Kč 

Daň z příjmu 15 % 2 670 Kč 

Sleva na poplatníka - 2 070 Kč 

Záloha na dani po slevě = 600 Kč 

Sleva na dítě -1 117 Kč 

Daňový bonus = - 517 Kč 

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů (6 měsíců) 3 102 Kč 

V následující tabulce jsou uvedeny podklady pro DP v ČR včetně výsledné daňové 

povinnosti. 
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 Vlastní zpracování. 
111

 Vlastní zpracování. 
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Tab.  19: Výpočet daňové povinnosti
112

. 

 Metoda zápočtu Metoda vynětí 

Příjmy z ČR 106 400 Kč 106 400 Kč 

Příjmy z Rakouska 599 651 Kč 599 651 Kč 

Celosvětové příjmy = 706 051 Kč = 706 051 Kč 

ZD po vynětí příjmů -  106 400 Kč 

Dary § 15 - 2 500 Kč -2 500 Kč 

Základ daně § 16 ZDP = 703 551 Kč = 103 900 Kč 

Základ daně zaokrouhlený  703 500 Kč = 103 900 Kč 

Daň 15 % 105 525 Kč 15 585 Kč 

Daň ze zahraničí – metoda zápočtu - 1 493 Kč - 

Daň = 104 032 Kč = 15 585 Kč 

Sleva na poplatníka - 24 840 Kč - 24 840 Kč 

Sleva za umístění dítěte - 9 200 Kč - 

Daňová povinnost po slevách = 69 992 Kč = 0  

Sleva na dítě - 6 702 Kč (6 * 1117) - 6 702 Kč 

Daňová povinnost / daňový bonus + 63 290 Kč - 6 702 Kč 

Úhrn vyplac. měsíčních daňových bonusů + 3 102 Kč + 3 102 Kč 

Zbývá doplatit (+/-) + 64 392 Kč - 3 600 Kč 

 

Stanovení celosvětové daňové povinnosti 

Z uvedeného vyplývá, ţe je pro poplatníka výhodnější pouţít metodu vynětí s výhradou 

progrese. V případě metody zápočtu by musel pan Martin v ČR po všech odpočtech a 

slevách odvést z celosvětových příjmů 64 392 Kč, kdeţto u metody vynětí by 

v Rakousku po přepočtu odvedl 1 760 Kč a v ČR by mu finanční úřad vrátil z důvodu 

daňového zvýhodnění 3 600 Kč.  Nicméně u metody prostého zápočtu je rozdíl mezi 

daní zaplacenou v zahraničí a daní uznanou k zápočtu daňově uznatelný náklad příštího 

zdaňovacího období. Daňově uznatelný náklad pro příští zdaňovací období činí 267 

Kč
113

. 
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 Vlastní zpracování. 
113

 1760 Kč – 1493 Kč 
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7.5 Stanovení daňové povinnosti v Rakousku za rok 2016 

Pro porovnání bude z důvodu daňové reformy v Rakousku vypočítána i daňová 

povinnost za rok 2016 s tím, ţe se dané údaje nezmění a zůstane i kurz pro přepočet 

měny (27,27 Kč/EUR). 

Tab.  20: Výpočet daňové povinnosti v Rakousku za rok 2016
114

. 

Hrubá mzda 16 410 EUR  

Zdravotní pojištění - 635 EUR 3,87 % * hrubá mzda 

Sociální pojištění  -2 256,38 EUR 13,75 % * hrubá mzda 

ZÁKLAD DANĚ 13 518,62 EUR  

V tomto případě nebude pan Martin odvádět daň, protoţe při výpočtu daně vyšel 

daňový bonus, který mu rakouský finanční úřad vrátí. V případě uplatnění metody 

vynětí by i v ČR za rok 2016 vyšel daňový bonus, protoţe výpočet daňové povinnosti je 

totoţný s rokem 2015.  

  

                                                           
114

 Vlastní zpracování. 
115

 
𝑝ří𝑗𝑒𝑚 −11 000

 18 000−11 000 
× 7 000 ∗ 25 % =  

13 518,52−11 000

7 000 
 × 1 750 = 629,66 𝐸𝑈𝑅 

Daň 629,66 EUR
115

  

Všeobecná odčitatelná částka -145,5 EUR (6 * 24,24) 

Sleva na zaměstnance -27 EUR (6 * 4,5) 

Malá sleva na dopravu (20 – 40 km) -348 EUR (6 * 58) 

Daň po slevách 109,16 EUR  

Sleva na dítě  350,4 EUR (6 * 58,40) 

Výsledná daň -241,24 EUR daňový bonus 
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8 ZHODNOCENÍ A NÁVRHY 

Tato kapitola se zabývá srovnáním výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti v ČR a 

v Rakousku, zhodnocením modelového příkladu a následnými doporučeními, které 

vycházejí z poznatků získaných během zpracování této bakalářské práce. 

Srovnání výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti 

Jedním z hlavních rozdílů ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a 

v Rakousku jsou sazby daně. V ČR je stanovená jednotná sazba na daň z příjmů pro FO 

ve výši 15 %. Tato sazba je uţ několik let neměnná. Nicméně byla od roku 2013 

zavedena tzv. solidární daň ve výši 7 %, která se pouţívá ke zdanění nadprůměrných 

příjmů. Tato daň se vypočítá z části příjmu nad určitou hranici. Oproti tomu je 

v Rakousku progresivní zdanění, kdy se výše příjmu zařadí do určitého zdaňovacího 

pásma, kterému je stanovena určitá procentní sazba. Do roku 2015 činila nejniţší sazba 

daně v Rakousku 36,5 % a nejvyšší 50 %, od roku 2016 je stanovena nejniţší sazba na 

25 % a nejvyšší na 55 %. 

Rozdílem jsou i slevy na dani. Kaţdá země má zavedené své specifické slevy na dani. 

Některé slevy jsou si podobné (např. sleva na poplatníka v ČR a všeobecná odčitatelná 

částka v Rakousku) a jiné jsou naprosto odlišné. V Rakousku neexistuje sleva na 

studenta, ale mají slevu na dopravu, kterou ČR nemá. Daňové zvýhodnění na děti 

funguje stejně v obou státech, nicméně v Rakousku je to podmíněno pobíráním 

přídavků na děti. 

Dalším rozdílem je i skutečnost, ţe v ČR se pro výpočet daně z příjmů ze závislé 

činnosti pouţívá jako základ daně superhrubá mzda navýšená o 34 %, která zahrnuje 

sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. V Rakousku je základem daně 

hrubá mzda sníţená o odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazené 

zaměstnancem. 

Posledním rozdílem je zaokrouhlování základu daně v těchto zemích. V Rakousku se 

základ daně vůbec nezaokrouhluje, zůstává stejný. Naproti tomu v ČR je dle ZDP 

stanoveno, ţe se základ daně zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
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Zhodnocení příkladu 

Pokud vzájemně srovnáme výše vypočítaný příklad za rok 2015 a 2016, dojdeme 

k závěru, ţe od roku 2016, kdy vstoupila v platnost daňová reforma v Rakousku, můţe 

poplatníkův příjem spadnout do niţšího zdaňovacího pásma neţ předchozí rok. Příjem 

pana Martina v obou letech spadal do prvního zdaňovacího pásma, ale v roce 2015 

činila sazba daně 36,5 % a v roce 2016 o 11,5 % méně, tedy 25 %. V tomto případě 

v roce 2016 nemusel v Rakousku odvádět daň, ale dosáhl tzv. daňového bonusu. V ČR 

v obou letech vyšla daňová povinnost, respektive daňový bonus. 

Návrhy 

Pokud dojde poplatník k závěru, ţe je rezidentem obou států, o jeho rezidentství 

rozhoduje příslušná SZDZ. Proto by měl poplatník vyuţít jako nástroj eliminace 

dvojího zdanění potvrzení o daňovém domicilu, které mu na základě ţádosti vystaví 

finanční úřad.  

V případě daňové optimalizace by si měl poplatník zjistit, zda splňuje podmínky pro 

nárok na nezdanitelnou část základu daně a slevy na dani. Dále by měl poplatník zváţit, 

která metoda vyloučení dvojího zdanění je pro něj výhodnější. Zda metoda uvedená ve 

SZDZ, nebo pokud to dovoluje tuzemská legislativa pouţít i jinou metodu, pokud je to 

pro něj výhodnější.  

Kdyby měl poplatník příjmy pouze ze zaměstnání v zahraničí, nemusel by v ČR 

podávat daňové přiznání. Kdyby daňový rezident dosahoval příjmy ze zahraničí a podal 

opoţděně daňově přiznání, udělil by mu příslušný správce daně pokutu. Proto můţe 

poplatník poţádat správce daně o prodlouţení lhůty pro podání daňového přiznání aţ o 

10 měsíců podle § 36 odst. 4 Daňového řádu. Toto prodlouţení lhůty můţe poplatník 

vyuţít v případě, kdyţ mají státy odlišné zdaňovací období. 

Metoda prostého zápočtu by byla výhodnější v případě, ţe by poplatník vykázal ze 

zahraničních příjmů daňovou ztrátu. U této metody má poplatník moţnost uplatnit si 

výdaje podle tuzemské právní legislativy a vyuţít § 24 odst. 2 písm. ch – daň z příjmu 

zaplacená v zahraničí je u daňových rezidentů ČR daňově uznatelným nákladem pouze 

v rozsahu, v němţ nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku. Tento náklad si 
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můţe poplatník uplatnit v následujícím zdaňovacím období. U metody zápočtu 

poplatníkovi nevznikne přeplatek na dani. 

Metoda vynětí s výhradou progrese je obecně pro poplatníka spravedlivější, protoţe tato 

metoda zohledňuje, ţe vyšší příjmy budou zdaněny vyšší sazbou daně. Metoda vynětí 

s výhradou progrese by pro poplatníka byla plně funkční pouze v případě, kdyby 

výpočet daňové povinnosti poplatníka vycházel z progresivní sazby daně a nikoli 

z lineární sazby daně, kterou má ČR. Proto se tato metoda chová jako metoda úplného 

vynětí. Bohuţel u metody vynětí s výhradou progrese si poplatník nemůţe uplatnit 

výdaje podle tuzemské právní legislativy, nicméně můţe poplatníkovi u této metody 

vzniknout přeplatek na dani.   

Návrhy de lege ferenda 

ČR by se měla inspirovat rakouskou legislativou především v oblasti zavedení odpočtu 

cestovních výloh (sleva na dopravu), kterou mají zavedenou v Rakousku. Zavedením 

tohoto odpočtu by se zvýšila ochota občanů dojíţdět za prací do větších vzdáleností. I 

přesto, ţe česká právní úprava zahrnuje dostatečné mnoţství moţností pro daňovou 

optimalizaci, které můţe český poplatník vyuţít v maximální moţné výši pro 

minimalizaci své daňové povinnosti, mohla by zavést i slevu pro samoţivitele. Těm 

poplatníkům v Rakousku, kteří vychovávají dítě a zároveň jsou samoţiviteli, je 

nabízena moţnost uplatnit si speciální úlevy. Zavedení obdobné slevy v ČR by jistě 

přivítalo mnoho českých rodičů samoţivitelů. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na srovnání příjmů ze závislé činnosti v České 

republice a v Rakousku. Hlavním cílem bylo navrhnout metodiku mezinárodního 

zdanění příjmů daňového rezidenta ČR s příjmy z ČR a z Rakouska.  

Vzhledem k rozsáhlosti právní úpravy o dani z příjmů v ČR a v Rakousku nebylo 

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

základní informace, které jsou potřebné pro pochopení dané problematiky. 

Teoretická část se věnovala interpretaci základních pojmů, se kterými bylo nutné se 

seznámit pro pochopení problému. Na základě těchto teoretických východisek bylo 

moţné se dále řídit a i je konkrétně aplikovat při výpočtu daňové povinnosti poplatníka. 

V analytické části bakalářské práce byl proveden rozbor způsobu zdanění příjmů ze 

závislé činnosti v ČR a v Rakousku.  Dále analytická část, a v ní analyzována 

problematika jak zákona o dani z příjmů, tak i smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

byla úvodem pro praktickou část. 

V praktické části byl stanoven návrh metodiky a vypočítán modelový příklad na 

optimalizaci daňové povinnosti konkrétní fyzické osoby pobírající příjmy ze závislé 

činnosti. 

Shrnutí obsáhlých teoretických a analytických kapitol přinesla kapitola zhodnocení a 

návrhy, kde jsou zdůrazněny shody a rozdíly českého a rakouského ZDP ohledně 

zdanění fyzických osob. Jedná se zejména o rozdílné slevy na dani a způsob výpočtu 

daně ze závislé činnosti. 

Závěrem je třeba říci, ţe aby byla daňová povinnost osob minimální, je potřeba se 

orientovat nejen v mezinárodních smlouvách, ale také v zákoně o daních z příjmů. 

V případě, ţe se tyto informace spojí, můţe být zvaţována daňová optimalizace. 

Veškeré snahy o sjednocení, omezení, zabránění dvojího zdanění či nezdanění nelze 

nevítat. Jestli je moţné zhodnotit princip mezinárodních smluv o zamezení či omezení 

dvojího zdanění, lze konstatovat, ţe plní svůj účel. 
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