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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a 

na Slovensku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, základní informace o 

daňových soustavách jednotlivých zemí a všech náležitostí zdaňování příjmů fyzických osob. 

V praktické části se bakalářská práce zaobírá konkrétními příklady zdanění příjmů poplatníků 

v daných zemích a jejich porovnáním. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis deals with comparison of personal income tax in the Czech and Slovak 

Republics. The theoretical part contains the definition of basic concepts, basic information on 

the tax systems of different countries and all formalities personal income tax. In the practical 

part of the thesis deals with concrete examples of income tax payers in those countries and 

their comparison. 
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ÚVOD 

Každému podnikateli a podnikatelskému subjektu legislativa ukládá povinnost zdaňovat 

příjmy z jeho podnikatelské činnosti. Zdanění příjmů se proto stává nedílnou součástí 

jejich běžného fungování. 

Bakalářská práce bude posuzovat rozdíly mezi podmínkami a postupem zdaňování 

příjmů fyzických osob dvou, historií si velmi blízkých zemí - České republiky  

a Slovenska. Tyto dvě země jsou si z legislativního hlediska velmi blízké. Tento stav 

velmi ovlivnil fakt, že země byly v historii značnou dobu jednotné. 

Bakalářská práce se dělí do dvou částí – teoretická část a část praktická. V teoretické 

části se práce věnuje nejprve základním informacím o daňovém systému České 

republiky a Slovenska. Dále pak vymezí základní pojmy, jako jsou jednotlivé typy 

příjmů, které stanovuje zákon o daních z příjmů v jednotlivých paragrafech a věnuje  

se postupu zdaňování příjmů fyzických osob České republiky popisem algoritmu 

zdaňování příjmů s uplatněním slev a dalších možností optimalizace daňového zatížení. 

Následuje vymezení základních pojmů a jednotlivých druhů příjmů na Slovensku, 

včetně postupu zdaňování příjmů s popisem algoritmu výpočtu výsledné daňové 

povinnosti stejně tak, jako v části určené České republice. 

V praktické části se bakalářská práce věnuje konkrétním příkladům poplatníků. 

Z daných zemí porovnává modelové poplatníky s příjmy pouze ze závislé činnosti, 

příjmy pouze z podnikání a poplatníka s kombinací příjmů z daných typů příjmů 

definovaných v zákonech o dani z příjmů daných zemí. Pro porovnání je použito 

algoritmu pro výpočet daňové povinnosti uvedeného v teoretické části bakalářské práce. 

Výpočty výsledných daňových povinností modelových poplatníků poté bakalářská 

práce porovná a definuje hlavní rozdíly daňového zatížení v České republice  

a na Slovensku. 
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V následující části se bakalářská práce věnuje rozdílům daňového zatížení daných zemí 

ilustrovaným na popisu metod daňové optimalizace v porovnávaných zemích, jejích 

náležitostí a podmínek. Následně v kontextu návrhů řešení pro optimalizaci daňového 

zatížení navrhne opatření pro zlepšení situace daňových poplatníků v zemi,  

která z porovnání vychází jako méně přívětivá k poplatníkům daně z příjmů. 

Závěrem bakalářská práce shrne hlavní rozdíly v daňových soustavách porovnávaných 

zemí a navrhovaná řešení optimalizace daňové povinnosti poplatníků z České republiky 

a Slovenska. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je porovnání podmínek zdaňování příjmů fyzických osob 

v České republice a na Slovensku ukázaných na příkladech konkrétních poplatníků.  

Pro porovnání je zapotřebí základního popisu daňové soustavy České republiky  

a vymezení podmínek a postupu zdaňování příjmů fyzických osob v České republice, 

následně pak základního popisu daňové soustavy Slovenska a vymezení podmínek 

a postupu zdaňování příjmů fyzických osob na Slovensku. 

Hlavní metoda bakalářské práce je metoda komparace, neboli metoda srovnávání. 

Metoda komparace je v této bakalářské práci použita pro porovnání podmínek 

zdaňování v České republice a na Slovensku a porovnání výsledné daňové povinnosti 

konkrétních příkladů poplatníků v druhé (praktické) části bakalářské práce. 

Další metodou, která je v bakalářské práci využita, je metoda abstrakce. Jedná  

se o vymezení charakteristických vlastností a pojmů daňové soustavy a podmínek 

zdaňování příjmů fyzických osob v daných zemích. V metodě je odhlíženo  

od nepodstatných vlastností a vztahů (1). 

V bakalářské práci se objevuje také metoda analýzy. Tato metoda spočívá 

v myšlenkovém rozčlenění daného problému na jednotlivé části. Toto rozčlenění 

umožní odhalit strukturu daného problému, oddělení podstatných faktů  

od nepodstatných a složité redukovat na jednoduché (1). 

Potřebnou metodou bakalářské práce je také metoda syntézy, která umožní interpretovat 

jako celek části vzniklé metodou analýzy (1).	  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části se bakalářská práce bude zabývat popisem daňových soustav České 

republiky a Slovenska, následně pak vlastnostem, podmínkám a postupům  

při zdaňování příjmů fyzických osob. 

 

2.1   Daňová soustava České republiky a Slovenska 

V této kapitole se bakalářská práce bude věnovat základním rysům a porovnání 

daňových soustav daných zemí. Nejprve popíšeme daňovou soustavu České republiky 

a následně daňovou soustavu Slovenska. 

Nejprve však obecně o pojmu daň. Daní se rozumí povinná nenávratná platba do 

veřejného rozpočtu. Povinnost k dani je v demokratických státech dána zákonem. Platba 

je nenávratná z toho důvodu, že poplatník nemá nárok na protiplnění. Veřejným 

rozpočtem je možné rozumět rozpočet státu, ale také rozpočty na všech úrovních státní 

správy. Přispívat platbou daně může poplatník také do rozpočtu Evropské unie (2).  

Daňová soustava České republiky 

Daňová soustava České republiky vychází z koncepce daňových systémů západních 

tržních ekonomik. Možnost státu vybírat daně pak vychází z ustanovení článku  

11 odstavce 5 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že daně a poplatky lze 

vybírat pouze na základě zákona (3). 

Daně lze vybírat od osob, které jsou v České republice klasifikovány podle nového 

občanského zákoníku (10): 

• Fyzické osoby, 

• Právnické osoby – spadají sem korporace (obchodní korporace – obchodní 

společnosti a družstva, spolky), fundace (nadace, nadační fondy), ústavy. 

Pro účely bakalářské práce budou stěžejní osoby fyzické. 
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Daňovou soustavu České republiky tvoří: 

Tab. 1: Soustava daní České republiky. (vlastní zpracování 3) 

Přímé daně Nepřímé daně 

Daň z příjmů Majetkové daně Univerzální Selektivní 

Daň z příjmů 
fyzických osob 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Daň z nemovitosti 

Daň z převodu 
nemovitosti 

Silniční daň 

Daň z přidané 
hodnoty 

Spotřební daně: 

daň 
z uhlovodíkových 
paliv a maziv, 

daň z lihu a 
destilátů, 

daň z piva, 

daň z vína, 

daň z tabáku a 
tabákových 
výrobků. 

Daň na ochranu 
životního prostředí 

Přímými daněmi se rozumí takové daně, které jsou vyměřeny konkrétně každému 

poplatníkovi, dle jeho důchodové a majetkové situace. Podle toho se pak také dělí daně 

na majetkové a důchodové (daně z příjmů) (3). 

Nepřímé daně jsou pak ty, které jsou placeny v cenách zboží, služeb, apod. Daně tudíž 

nejsou vybírány přímo od kupujícího (spotřebitele), ale odvede je výrobce  

nebo prodejce (3). 
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Daňová soustava Slovenska 

Slovensko, stejně tak, jako Česká republika od roku 1990 postupně přecházela  

od centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku řízenou trhem. Daně pro rozpočet 

Slovenska rovněž představují jeden z primárních příjmů (4). 

Soustava daní Slovenska: 

Tab. 2: Soustava daní Slovenska. (vlastní zpracování 4) 

Přímé daně Nepřímé daně 

Příjmové daně Majetkové daně Univerzální Selektivní 

Daň z příjmů 
fyzických osob 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Daň z nemovitostí 

Daň za psa 

Daň za užívání 
veřejného 
prostranství 

Daň za ubytování 

Daň za prodejní 
automaty 

Daň z motorových 
vozidel 

atd. 

Daň z přidané 
hodnoty 

Spotřební daně: 

daň z lihu, 

daň z vína, 

daň z piva, 

daň z tabáku 
a tabákových 
výrobků, 

daň 
z minerálního 
oleje, 

daň 
z elekřiny, 
uhlí a 
zemního 
plynu. 

U přímých daní poplatník nese v plném rozsahu daňové břemeno a sám za sebe. Nelze 

jej na nikoho přenášet. U daní nepřímých je daň vybírána ve formě spotřebních daní, 

která je započítána v ceně výrobků, služeb, apod. Plátce přenáší daňové břemeno  

na kupujícího (4). 
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2.2  Daň z příjmů fyzických osob v České republice 

Daň z příjmů fyzických osob České republiky vymezuje zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). 

2.2.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Zákon definuje poplatníky následujícím způsobem „Poplatníky daně z příjmů fyzických 

osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky,  

nebo daňovými nerezidenty“ (5, § 2 odst. 1 ZDP). 

Poplatníci se dělí do dvou skupin: 

• Rezidenti – jsou to poplatníci, kteří mají bydliště na území České republiky  

nebo se zde obvykle zdržují. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České 

republiky se rozumí ti, kteří zde tráví více jak 183 dní v daném kalendářním roce 

(5, § 2 odst. 4 ZDP). 

• Nerezidenti – jsou to poplatníci, kteří nejsou uvedeni v § 2 ZDP nebo to o nich 

stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají povinnost platit daň 

pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky  

(5, § 2 odst. 4 ZDP). 

2.2.2 Předmět daně 

Předmětem daně se rozumí příjmy z následujících oblastí: 

• příjmy ze závislé činnosti - § 6 ZDP, 

• příjmy ze samostatné činnosti - § 7 ZDP, 

• příjmy z kapitálového majetku - § 8 ZDP, 

• příjmy z nájmu - § 9 ZDP, 

• ostatní příjmy - § 10 ZDP. 



 15	

Do příjmů je zahrnován také příjem dosažený směnou, jehož vyčíslení je dáno hodnotou 

získaných finančních prostředků (3). 

Z jednotlivých příjmů z výše uvedených oblastí se poté po úpravě – obecně po odečtení 

výdajů na dosažení, udržení a zajištění příjmů – stávají samostatné základy daně jejichž 

sečtením dostáváme celkový základ daně, se kterým dále pracujeme. 

 

2.2.3 Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) 

Poplatníky daně z příjmu ze závislé činnosti se rozumí ty fyzické osoby, které mají 

příjmy ze zaměstnání. Ve znění zákona a v praxi se užívá označení „zaměstnanci“  

pro poplatníky a „zaměstnavatelé“ pro plátce daně (3). 

ZDP vymezuje příjmy ze závislé činnosti jako plnění v podobě příjmu ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, dále pak jako 

příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty komanditní společnosti, odměny člena orgánu právnické osoby a odměny 

likvidátora (5, § 6 ZDP). 

K příjmům ze závislé činnosti nepatří pouze finanční odměny, ale také nepeněžní 

příjmy. Nejznámějším příkladem z praxe je bezplatně poskytnutý služební automobil 

současně pro pracovní i pro soukromé účely. V tomto případě je použit zvláštní systém 

ocenění dle ZDP. Je jím 1 % z vstupní ceny vozidla za každý započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla. Výše nepeněžního příjmu musí dosáhnout nejméně 1 000 Kč. 

V případě, že by částka byla menší, použije se i přesto ocenění 1 000 Kč (3). 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně řadíme (3): 

a) Náhrady cestovních výdajů, které jsou poskytované v souvislosti s výkonem 

činnosti, 

b) Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, oděvů a obuvi, mycích 

čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, které jsou 

poskytovány podle zákoníku práce, 
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c) Částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele určené k vydání  

nebo úhrada částky, kterou zaměstnanec vynaložil ze svých peněžních 

prostředků. 

d) Náhrady za opotřebení vlastního nářadí nebo dalšího zařízení a předmětů 

určených k výkonu práce. 

Základem daně dle § 6 ZDP jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, vyjma 

příjmu do 5 000 Kč, který je zdaněn srážkovou daní, zvýšené o částku pojistného,  

které je zaměstnavatel povinen platit sám za sebe. Výpočet přidaného pojistného: příjem 

násoben koeficientem 1,34 => 34 % v nichž je obsaženo 9 % odvodů na zdravotní 

pojištění a 25 % na pojištění sociálního zabezpečení (3). 

Plátce daně srazí zálohu na daň dle § 6 ZDP: 

- Sníženou o částky od daně osvobozené, 

- Zvýšenou o částku odpovídající pojistnému – koeficient 1,34 viz výše, 

- Zvýšenou o částku případných příspěvků zaměstnavatele na povinné zahraniční 

pojištění. 

Zákon definuje zálohu na daň dle § 6 ZDP jako povinnou platbu, která se nejprve sráží  

a poté odvádí za každý jednotlivý kalendářní měsíc ve výši 15 % ze základu  

pro výpočet záloh – základ pro výpočet záloh je zaokrouhlen do 100 Kč na celé koruny 

nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru (3). 

Zaměstnavatel má povinnost zdanit příjmy ze závislé činnosti, ale také mzdu,  

kterou vyplácí zaměstnanci. Existují dva způsoby jak to lze provést – není na vůli 

zaměstnavatele (plátce): 

1) Srazí daň srážkou dle § 36 ZDP, 

2) Srazí zálohu na daň z příjmu, viz výše. 

Důležitá je však informace, zda poplatník neboli zaměstnanec podepsal  

u zaměstnavatele prohlášení k dani dle § 38k ZDP.  Na základě prohlášení má totiž 
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zaměstnanec nárok na slevy na dani dle § 35ba ZDP a v případě, že na ně má 

zaměstnanec nárok, tak i daňové zvýhodnění (3). 

Konkrétní postup při výpočtu zálohy na daň v případě, že poplatník prohlášení podepsal 

je následující (3): 

1) Měsíční hrubá mzda, 

2) Zdravotní pojištění za zaměstnance ve výši 4,5 %, 

3) Sociální pojištění za zaměstnance ve výši 6,5 %, 

4) Měsíční superhrubá mzda = měsíční hrubá mzda násobena koeficientem 1,34, 

5) Zaokrouhlený základ daně, 

6) Výpočet zálohy na daň, 

7) Odečteme měsíční slevy na dani dle § 35ba zákona o DP, 

a. Sleva na poplatníka – 2 070 Kč, 

b. Sleva na částečnou invaliditu – 210 Kč, 

c. Sleva na plnou invaliditu – 420 Kč, 

d. Sleva na držitele ZTP průkazu – 1 345 Kč, 

e. Sleva na studenta – 335 Kč. 

8) Záloha na daň snížená o slevy, viz bod 7, 

9) Odečteme měsíční daňové zvýhodnění formou slevy na dani, 

10) Skutečná sražená záloha na daň, 

11) Přičteme měsíční daňový bonus, 

12) Záloha na daň upravená o slevu na dani nebo daňový bonus.  
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2.2.4 Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) 

Příjmem ze samostatné činnosti se rozumí takové příjmy, které nepatří do příjmů  

z § 6 ZDP. Jsou jimi: 

• Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

• Příjem ze živnostenského podnikání, 

• Příjem z jiného podnikání neuvedeného v přechozích bodech, ke kterému  

je potřeba podnikatelské oprávnění, 

• Podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku. 

Dále pak do příjmů dle § 7 ZDP spadají: 

• Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému (rozmnožování a rozšiřování 

literárních a jiných děl vlastním nákladem). 

• Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

• Příjem z výkonu nezávislého podnikání. 

U poplatníka, který je společníkem obchodní společnosti se do základu daně započítává 

také poměrná část ze základu daně nebo daňové ztráty dané obchodní společnosti. 

Poměr odpovídá poměru společníka v obchodní společnosti. U komplementářů 

komanditní společnosti je tomu stejně (5, § 7 ZDP). 

Příjem autorů píšících do novin je zdaněn srážkovou daní, pokud jeho výše za měsíc 

nepřesahuje 10 000 Kč (5, § 7 ZDP). 

Příjmy z § 7 ZDP se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění  

nebo udržení s výjimkou příjmů společníka obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti. Neuplatní-li poplatník tyto výdaje, smí uplatnit výdaje procenty 

z příjmu ve výši uvedené níže. Poplatník, který nevede účetnictví a neuplatňuje výdaje 
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procentem z příjmu je povinen vést daňovou evidenci příjmů a výdajů.  

Výše procentuálních sazeb pro uplatnění výdajů paušálem jsou v ZDP definovány 

následovně (5, § 7 ZDP): 

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

hospodářství, příjmů z řemeslného podnikání v maximální výši 1 600 000 Kč, 

• 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání v maximální výši 1 200 000 Kč, 

• 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku společnosti, 

v maximální výši 600 000 Kč, 

• 40 % z dalších příjmů ze samostatné činnosti s výjimkou příjmů společníků, 

komplementářů a autorských honorářů, v maximální výši 800 000 Kč. 

Jedná-li se o věc, která je ve společném jmění manželů a je zároveň využívána  

pro samostatnou činnost, ze které plynou příjmy, vkládá věc do obchodního majetku 

pouze jeden z manželů. Výdaje na tuto věc lze poměrně také rozdělit mezi oba manžele, 

v případě, že je věc využívána pro samostatnou činnost oběma (5, § 7 ZDP). 

Za příjmy podle § 7 ZDP nejsou považovány náhrady cestovních výdajů společníků 

obchodních společností a komplementářů (5, § 7 ZDP) 

Daň lze stanovit také na žádost poplatníka do 31. ledna běžného zdaňovacího období 

paušální částkou a to u poplatníků jejichž příjmy za 3 po sobě následující zdaňovací 

období nepřesáhly 5 000 000 Kč a zároveň nejsou společníky obchodní společnosti. 

Poplatník s žádostí předloží také přehled předpokládaných příjmů a přehled 

předpokládaných výdajů. Z rozdílu příjmů a výdajů po úpravě (případné odečtení 

výdajů, které nelze určit v rámci předpokládaných výdajů) se vypočítá daň sazbou dle  

§ 16 ZDP, která činí 15 %. Od této daně se dále odečítají předpokládané slevy na dani 

(5, § 7a ZDP). 
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2.2.5 Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

Příjmy z kapitálového majetku jsou ty, které nemůžeme zařadit do § 6 nebo § 7 ZDP. 

Jedná se o (5, § 8 ZDP): 

• Podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z cenných papírů, příjmy 

z vyrovnání společníkům – v případě, že společník nemá s korporací smlouvu 

(ZDP jej označuje termínem „mimo stojící společník“), dále pak příjmy 

dosažené na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy, 

• Podíly tichého společníka na zisku obchodní korporace, 

• Úroky, výhry, výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních 

prostředků na účtu, který není určen k podnikání, 

• Výnos z jednorázového vkladu – jedná se o vklady do bank, na termínované 

účtu, atd., 

• Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (dle zákona č. 42/1994 Sb., 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením), dále pak dávky doplňkového penzijního 

spoření a z penzijního pojištění po snížení o zaplacené příspěvky a o státní 

příspěvky na penzijní připojištění, 

• Plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

který však nesmí být pojistným plněním a nesmí zakládat zánik pojistné 

smlouvy. Stejně jako v předchozím bodě se plnění považuje za základ daně  

po snížení o zaplacené pojistné, 

• Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, 

poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání (dorovnání podílu akcionáře), 

úroky z vkladů na účtech s výjimkou těch účtů, které patří poplatníkovi,  

kterému je stanovována daň paušálně (jedná se také o úroky, které nejsou 

uvedeny v třetím bodě, viz výše). Dále pak jsou příjmy také úroky z hodnoty 

splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací, 
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• Úrokové a jiné výnosy ze směnek, 

• Podíl (plnění) ze zisku svěřeneckého fondu. 

Za příjem podle § 8 ZDP se považuje také rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou 

dluhopisu (5, § 8 ZDP). 

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky z § 8 ZDP jsou samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou dle § 36 ZDP (8). 

 

2.2.6 Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) 

Příjmy dle § 9 ZDP se rozumí takové příjmy, které nejsou uvedeny v § 6, § 7, § 8 nebo 

§ 9 ZDP a zároveň jsou jimi (5, § 9 ZDP): 

• Příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 

• Příjmy z nájmu movitých věcí s výjimkou příjmů z příležitostného nájmu  

dle § 10 odst. 1 písm. a). Příjmům dle § 10 ZDP se bakalářská práce věnuje 

v kapitole 2.2.8. 

Příjmy, viz výše, které jsou zahrnuty do společného jmění manželů, jsou zdaňovány 

pouze u jednoho z manželů (5, § 9 ZDP). 

Příjmy, viz výše jsou základem daně po snížení o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Ostatní příjmy z nájmu (nezahrnují se příjmy z nájmu nemovitých 

věcí nebo bytů) jsou samostatným základem daně a zdaňují se zvláštní sazbou  

dle § 36 ZDP (5, § 9 ZDP). 

Poplatník, který neuplatní skutečné výdaje má právo uplatnit si výdaje ve výši  

30 % z příjmů dle § 9 ZDP, nejvýše však do 600 000 Kč. Poplatníci, kteří uplatňují 

skutečné výdaje jsou povinni vést evidenci hmotného majetku, který lze odepisovat, 

evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy majetku, dále pak evidenci  

o pohledávkách a dluzích a mzdové listy v případě, že mzdy vyplácejí. Poplatníci mají 
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také možnost si zvolit, že budou vést účetnictví. V takovém případě postupují podle 

účetních předpisů (5, § 9 ZDP). 

 

2.2.7 Příjmy ostatní (§ 10 ZDP) 

Jedná se o příjmy neuvedené v § 6 až 9. Konkrétně pak (5, § 10 ZDP): 

• Příjem z příležitostného nájmu movitých věcí nebo z příležitostných činností, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby a ledního a vodního hospodářství,  

jež nejsou provozovány podnikatelem, 

• Příjmy z převodu – nemovité věci, cenného papíru a příjmy z převodu jiné věci, 

• Příjmy z převodu podílů na účasti ve společnosti s ručením omezeným, podílů 

komanditisty komanditní společnosti nebo z převodu podílu v družstvu, 

• Příjmy z dědictví autorských, průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví, 

• Příjmy z výživného, důchodů a obdobných opakujících se příjmů, 

• Dále příjmy z podílů 

o Příjmy z podílů člena obchodní korporace s výjimkou společníka 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti  

na likvidačním zůstatku, nebo  

o Příjmy z podílu majitele podílového listu při zrušení podílového fondu 

s výjimkou sloučení podílového fondu, 

• Vypořádací podíl člena v obchodní korporaci při jeho odstoupení, resp. zániku 

jeho účasti, avšak nesmí se jednat opět o společníka obchodní korporace  

nebo komplementáře komanditní společnosti, dále podíl na majetku 

transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku odlišného  

od základního kapitálů nebo jiná obdobná plnění, 
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• Výhry v sázkách, loteriích, výhry v reklamních soutěžích a slosování, 

• Příjmy (ceny) z veřejných soutěží, sportovních klání, ceny ze soutěží, které jsou 

omezeny podmínkami a nebo soutěže, ve kterých je účast omezena pořadatelem, 

• Příjmy, které plynou společníku obchodní korporace nebo komplementáři 

komanditní společnosti při ukončení jejich účasti na obchodní nebo komanditní 

společnosti, 

• Příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, 

• Příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě 

pojistných smluv (na jedné straně pojistitel, na druhé poškozený), 

• Příjem z výměnku, 

• Příjem obmyšleného ze svěřeneckého fondu, 

• Bezúplatný příjem, 

• Příjem z rozpuštění rezervního fondu tvořeného ze zisku nebo obdobné příjmy. 

Příjmy, viz výše plynoucí manželům ze společného jmění se zdaňují pouze u jednoho 

z nich. Příjmy zahrnuté v majetku obchodní společnosti se zdaňují u toho z manželů, 

který měl majetek nebo právo zahrnuto v obchodním majetku (5, § 10 ZDP) 

Od daně jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu 

a to za podmínky, že příjem z těchto činností nepřesáhne za zdaňovací období 30 000 

Kč. Dále jsou od daně osvobozeny také výhry z loterií, sázek a podobných her. 

Osvobozeny jsou také bezúplatné příjmy – od příbuzných v přímé linii, od osoby,  

která s poplatníkem žila rok ve společné domácnosti, obmyšleného z jeho majetku, 

který vyčlenil majetek do svěřeneckého fondu nebo kterým majetek tohoto fondu zvýšil 

a dále bezúplatné příjmy nabyté příležitostně do výše 15 000 Kč za zdaňovací období 

(5, § 10 ZDP). 
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Základem daně je obecně příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení. 

Upraven může být dle podmínek ZDP. Z příjmů dle § 10 ZDP nemůže poplatníkovi 

vzniknout ztráta (5, § 10 ZDP). 

 

2.2.8 Příjmy a výdaje společné (§ 12 ZDP) 

Paragraf 12 ZDP definuje podmínku: „Pokud nejsou společné výdaje související  

se společnými příjmy ze společnosti nebo ze společenství jmění rozděleny mezi 

poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze 

v prokázané výši“ (5, § 12 ZDP). 

Stejně tak u příjmů a výdaj rozdělených mezi spoluvlastníky dle podílů – spoluvlastníci 

mohou uplatnit výdaje pouze v prokázané výši (5, § 12 ZDP). 

 

2.2.9 Příjmy a výdaje spolupracujících osob (§ 13 ZDP) 

Při výkonu samostatné činnosti lze příjmy a výdaje rozdělit, s výjimkou podílu 

společníka obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, mezi 

poplatníka a jeho spolupracující osoby. Těmito osobami se rozumí (5, § 13 ZDP): 

- Spolupracující manžel, 

- Spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, 

- Člen rodiny zúčastněný na chodu rodinného závodu. 

U spolupracujících osob je povinností, aby byl podíl na příjmech a výdajích stejný. 

Podmínky jsou následující (5, § 13 ZDP): 

- Podíl nesmí na jednotlivé osoby více jak 30 %, 

- Částka, o kterou příjmy převyšují výdaje: 

o Byla nejvýše 180 000 Kč za zdaňovací období, 
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o Za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč. 

V případě, kdy je spolupracující osobou pouze manžel se mění podmínky na 50 %  

na maximální podíl manžela, částka převyšující výdaje smí být maximálně 540 000 Kč 

a za započatý měsíc nejvýše 45 000 Kč (5, § 13 ZDP). 

Příjmy a výdaje nelze tímto způsobem rozdělovat v případě, kdy se jedná o  

(5, § 13 ZDP): 

- Dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, 

- Dítě a to v měsících, kdy je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění  

na vyživované dítě, 

- Na manžela, uplatňuje-li si na něj poplatník slevu, 

- Na zemřelého poplatníka.  
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2.2.10 Výpočet daně z příjmů fyzických osob 

Před samotným popisem algoritmu výpočtu daně se bakalářská práce stručně zabývá 

úpravami základu daně, dle § 15 a § 34 ZDP a dále pak slevami na dani. 

 

Nezdanitelné části daně – § 15 ZDP 

Fyzické osoby mají právo si každoročně snížit základ daně o položky, které jsou 

označeny termínem Nezdanitelné části daně. Snížení základu daně se uplatňuje 

prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo případně  

při ročním zúčtování závislé činnosti u zaměstnanců (3). 

ZDP tyto položky upravuje v § 15. Tyto položky jsou následující: 

- Hodnota bezúplatného plnění – lze uplatnit odečet hodnoty darů (bezúplatného 

plnění), pokud jsou ve výši alespoň 1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně. 

Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně. Tento odečet lze uplatnit  

jen v případě, že byly dary poskytnuty (5, § 15 ZDP): 

o Obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám  

se sídlem na území České republiky, 

o Dále pak právnickým osobám pro účely veřejných sbírek na vědu  

a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, 

požární ochranu a mimo jiné (dle § 15 ZDP, odst. 1)  

také na zdravotnická zařízení. 

o Dále lze jako hodnotu darů brát dárcovství krve, kdy je bezpříspěvkový 

dárce oceněn za jeden odběr částkou 2 000 Kč. 

- Částka úroků ze stavebního spoření a hypotéky – tato částka, použitá 

poplatníkem na úhradu bytových potřeb, snižuje poplatníkův základ daně. 

Částka však nesmí přesáhnout 300 000 Kč za rok ze všech úvěrů. V případě,  

že byly úroky placeny jen část roku, nesmí přesáhnout částka uplatňovaná 1/12 
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stanoveného maxima na měsíc, ve kterém byly úroky hrazeny. Tato částka činí 

25 000 Kč (3). 

- Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – v případě,  

že poplatník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, 

může od svého základu daně odečíst úhrn příspěvků na penzijní připojištění 

snížené o 6 000 Kč za zdaňovací období. Maximálně však 12 000 Kč (3). 

- Pojistné na soukromé životní pojištění – na základě uzavřené smlouvy  

na soukromé životní pojištění, kterou uzavíral poplatník, který je zároveň 

pojistníkem a pojištěným, smí uplatnit odečet pojistného v maximální výši  

12 000 Kč (3). 

- Členské příspěvky člena odborové organizace – odečet částky rovnající  

se zaplaceným členským příspěvkům ve výši 1,5 % z příjmů dle § 6 ZDP  

do maximální výše 3 000 Kč za zdaňovací období (3). 

- Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – pokud nebyly 

tyto úhrady uplatněny fyzickou osobou jako výdaj, pak je lze odečíst  

do maximální výše 10 000 Kč. U poplatníků s lehkým postižením pak 13 000 Kč 

a s těžkým 15 000 Kč (3). 

 

Odčitatelné položky dle § 34 ZDP 

Odčitatelné položky základu daně se týkají fyzických osob s příjmem z § 7 až 9 ZDP. 

Poplatník si tady smí snížit základ daně o následující položky (3): 

- Daňovou ztrátu z předešlého zdaňovacího období, nejdéle však v pěti 

zdaňovacích obdobích bezprostředně na sebe navazujících. 

- 100 % nákladů na výzkum a vývoj dle nástroje podpory výzkumu a vývoje 

Ministerstva financí ČR. 
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Slevy na dani dle ZDP 

Slevy na dani neoperují se snižováním základu daně, ale snižováním samotné daně.  

Dělí se na klasické slevy na dani (dle § 35 ZDP), slevy na dani s povahou úlev  

pro příjemce investičních pobídek (dle § 35a a 35b ZDP), slevy nahrazující 

nezdanitelné části základu daně (dle § 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě (dle § 35c a 35d ZDP), které bakalářská práce detailněji popisuje níže (3). 

Dle § 35ba zákona o DP se jedná o následující slevy za zdaňovací období: 

- Sleva na poplatníka – 24 840 Kč, 

- Sleva na manžela/ku – 24 840 Kč, 

- Sleva na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně – 2 520 Kč, 

- Sleva na invalidní důchod třetího stupně – 5 040 Kč, 

- Sleva pro držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč, 

- Sleva pro studenta – 4 020 Kč. 

 

Dle § 35c a 35d ZDP je sociální postavení poplatníka ovlivněno také tím, s kolika 

osobami, vůči kterým má vyživovací povinnost, poplatník žije. Vyživovanou osobou 

může být dítě, ke kterému má poplatník zákonem danou vyživovací povinnost. Možnost 

uplatnění slevy na dítě má poplatník po splnění podmínek. Konkrétně se jedná o věk 

dítěte, který musí být do 26, dále pak dítě nesmí pobírat invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně a zároveň se musí soustavně připravovat na budoucí povolání (9). 

Výši slevy stanovuje ZDP následovně (5): 

- Jedno dítě 13 404 Kč ročně, 

- Druhé dítě 15 804 Kč ročně, 

- Třetí dítě 17 004 Kč ročně. 
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Výpočet daně z příjmů 

Výpočet daně se týká všech fyzických osob, které mají povinnost podávat daňové 

přiznání. Které fyzické osoby podávají daňové přiznání řeší § 38g ZDP (3). 

Pro výpočet daně musíme znát údaje o poplatníkovi (například rodinné poměry),  

jeho jednotlivé dílčí základy daně z § 6 až 10 ZDP, kterým se bakalářská práce 

věnovala výše. Ve výpočtu se pak také objeví nezdanitelné části základu daně, 

odčitatelné položky a slevy na dani (3). 

 

Algoritmus výpočtu daně z příjmů (3) 

1) Úprava základu daně 

+ základ daně 

- úhrn nezdanitelných částí základu daně (§ 15 ZDP) 

- odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP) 

= základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky 

2) Výpočet daně 

Daň vypočtená dle § 16 ZDP (roční sazba, 15 %) ze základu daně 

vypočteného v kroku 1) a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů.  

U některých poplatníků se tato daň navyšuje o solidární zvýšení  

dle § 16a ZDP (8). 

3) Uplatnění slev 

Ve třetím kroku uplatní poplatník slevy na dani dle § 35 a 35ba ZDP. 

4) Uplatnění daňového zvýhodnění 

Odečet daňového zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c a 35d ZDP). 
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5) Zúčtování daně 

Od daně se odečte úhrn sražených záloh na daň a vzniká přeplatek, 

nedoplatek nebo daňový bonus. 

 

Zde je nutné osvětlit význam záloh na daň a v jakém případě se s ní poplatník může 

setkat. Jedná se o situaci, kdy je záloha odváděna zaměstnavatelem v souvislosti 

s příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o DP a nebo pak záloha základní,  

dle § 38 a ZDP (3). 

Záloha základní je hrazena poplatníky, kterým to ZDP dává za povinnost. Výši zálohy 

si stanovuje a odvádí poplatník sám. Zálohy jsou hrazeny v období od 1. dne 

následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé 

období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v období následujícím 

(3). 

 Výše záloh je odvozena od poslední známé daňové povinnosti poplatníka, viz tabulka 

na následující straně.  
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Tab. 3: Stanovení výše záloh. (vlastní zpracování 3) 

Poslední známá daňová povinnost Zálohy 

Do 30 000 Kč Zálohy poplatník neplatí 

Od 30 000 Kč do 150 000 Kč Záloha je stanovena ve výši 40 % poslední 
známé daňové povinnosti a první záloha  
je splatná 15. dne šestého měsíce 
zdaňovacího období a druhá téhož dne 
dvanáctého měsíce zdaň. období. 

Nad 150 000 Kč Zálohy v tomto případě hradí poplatník  
ve výši jedné čtvrtiny poslední známé 
daňové povinnosti a čtyřikrát za zdaňovací 
období. Záloha je splatná 15. den třetího, 
šestého, devátého a dvanáctého měsíce 
zdaňovacího období. 
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2.3 Daň z příjmů fyzických osob na Slovensku 

Daně z příjmů fyzických osob Slovenské republiky vymezuje zákon č. 595/2003 zákon 

o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SZDP“. 

 

2.3.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

a) Daňoví rezidenti, neboli daňoví poplatníci s neomezenou daňovou povinností – 

definice prakticky stejná, jako u daňových rezidentů České republiky.  

Výběrem – trvalý pobyt na území Slovenské republiky, nutnost zdržovat  

se na území Slovenska déle jak 183 dní za zdaňovací období (6, § 2 SZDP). 

b) Daňoví nerezidenti, poplatníci s omezenou daňovou povinností – fyzická osoba 

neuvedená v § 2, písm. d) SZDP. Definice obdobná jako v České republice  

(6, § 2 SZDP). 

 

2.3.2 Předmět daně 

Předmětem daně příjmů na Slovensku jsou příjmy: 

- Příjmy ze závislé činnosti, dle § 5 SZDP, 

- Příjmy z podnikání, jiné samostatně-výdělečné činnosti, z pronájmu a užití díla 

uměleckého výkonu, dle § 6 SZDP, 

- Příjmy z kapitálového majetku, dle § 7 SZDP, 

- Ostatní příjmy, dle § 8 SZDP.  



 33	

2.3.3 Příjmy ze závislé činnosti  (§ 5 SZDP) 

Příjmy ze závislé činnosti dle § 5 SZDP se rozumí (6, § 5 SZDP): 

- Příjmy ze současného nebo bývalého pracovně-právního vztahu, 

- Příjmy za práci likvidátorů, prokuristů, nucených správců, členů družstev  

a jednatelů obchodních společností s ručením omezeným a komanditistů 

komanditních společností, 

- Platy a funkční požitky ústavních činitelů Slovenské republiky, 

- Odměny za výkon funkce ve státních orgánech, 

- Odměny obviněných ve vazbě, 

- Příjmy z prostředků sociálního fondu, 

- Příjmy plynoucí v souvislosti s minulým, nynějším nebo budoucím výkonem 

závislé činnosti, 

- Obslužné, 

- Vrácení pojistného ze zaplaceného pojistného na zdravotní a sociální pojištění  

o které si snížil poplatník v předcházejícím období příjmy ze závislé činnosti, 

- Odměna za výkon funkce předsedy, člena a zapisovatele volební komise,  

- Nepeněžní plnění od bývalého zaměstnavatele, 

- Odměna za práci studenta střední a vysoké školy v období odborné praxe. 

 

Příjmem ze závislé činnosti se rozumí také užívání vozidla zaměstnavatele  

po 8 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních roků od zařazení vozidla do užívání  

a to ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla navýšené o DPH. Dále pak také rozdíl mezi 

tržní cenou zaměstnanecké akcie a cenou této akcie garantovanou zaměstnaneckou opcí. 

Cena nebo výhra zaměstnance, který se zúčastnil soutěže pořádané jeho 
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zaměstnavatelem a nepeněžní plnění zaměstnanci od zaměstnavatele, který je plátcem 

daně (6, § 5 SZDP). 

Zákon pak v § 5 stanovuje také příjmy, které se nezahrnují do příjmů ze závislé 

činnosti. Jejich výklad je velmi podobný českému ZDP. 

Základem daně z § 5 SZDP jsou příjmy ze závislé činnosti snížené o pojistné  

a příspěvky, které je zaměstnanec povinný platit, dále pak snížený o příspěvky  

na zahraniční pojištění zaměstnance, na kterého se povinnost zahraničního pojištění 

vztahuje (6, § 5 SZDP). 

Výše pojistného na zdravotní pojištění je stanovena na 4 % u zaměstnance,  

10 % u zaměstnavatele a 14 % u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Co se týče 

pojištění sociálního – na Slovensku je děleno do dvou částí. Na část důchodového 

pojištění (4 % zaměstnanec, 14 % zaměstnavatel, 18 % OSVČ) a na část nemocenského 

pojištění (1,4 % zaměstnanec, 1,4 % zaměstnavatel, 4,4 % OSVČ) (7). 

 

2.3.4 Příjmy z podnikání, jiné samostatně-výdělečné činnosti, z pronájmu  

a užití díla uměleckého výkonu (§ 6 SZDP) 

Příjmem z podnikání je dle § 6 SZDP následující (6, § 6 SZDP): 

- Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- Příjmy ze živnostenského podnikání, 

- Příjmy z podnikání vykonávaného dle zvláštních předpisů, 

- Příjmy společníků obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti.  
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Dále pak také: 

- Příjmy z vytvoření uměleckého díla nebo výkonu, včetně příjmů z vydávání, 

rozmnožování a rozšiřování literárních děl na vlastní náklady, příjmy autorů  

za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize,  

- Příjmy z činností, které nejsou živností ani podnikáním, 

- Příjmy znalců, tlumočníků za činnost dle zvláštního předpisu, 

- Příjmy z činností zprostředkovatelů podle zvláštních předpisů, které nejsou 

živností. 

Do příjmů dle § 6 SZDP se řadí také příjmy z pronájmu nemovitostí a to včetně 

příslušenství nemovitosti. Příjmem dle § 6 jsou také příjmy z jakéhokoliv nakládání 

s obchodním majetkem poplatníka, úroky z peněžních prostředků na běžných účtech 

používaných v souvislosti s podnikáním, příjem z prodeje podniku a nebo jeho části  

na základě smlouvy, výška odpuštěného dluhu nebo jeho části u dlužníka, která souvisí 

s jeho obchodním majetkem (6, § 6 SZDP). 

Poplatník smí uplatnit výdaje dvěma způsoby (6, § 6 SZDP): 

1) Uplatní výdaje ve skutečné výši, nebo 

2) Uplatní výdaje paušální částkou. 

Uplatnění výdajů paušální částkou smí provést jen poplatník, který není povinný 

k placení DPH nebo který je plátcem DPH jen po určitou část zdaňovacího období  

a neuplatní-li skutečné výdaje. Výše uplatnění výdajů je poté ve výši 40 % z úhrnů 

příjmů, ale nejvýše do 5 040 Euro ročně. Pokud poplatník začal podnikat nebo pobírat 

příjmy z umělecké činnosti až v průběhu zdaňovacího období, může uplatnit výdaje  

ve výši 420 Euro za měsíc a to i v měsíci, kdy s danou činností začal (6, § 6 SZDP). 
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2.3.5 Příjmy z kapitálového majetku (§ 7 SZDP) 

Příjmy z kapitálového majetku, dle § 7 SZDP se rozumí příjmy (6, § 7 SZDP): 

- Z úroků a ostatních výnosů z cenných papírů, 

- Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách nebo prostředků  

na vkladových účtech, stavebních spořeních a z běžných účtů, 

- Úroky a jiné příjmy z poskytnutých úvěrů a půjček a úroků z hodnoty 

splaceného vkladu společníků obchodních společností, 

- Dávky z doplňkového důchodového spoření dle zvláštního právního předpisu, 

- Plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku a vyplacení při předčasném 

ukončení pojištění, 

- Výnosy ze směnek, vyjma jejich prodeje, 

- Příjmy z podílových listů, 

- Příjmy ze státních dluhopisů a pokladních poukázek. 

Příjmem z kapitálového majetku se rozumí také výnos při splatnosti cenného papíru 

z rozdílů mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem při vydání cenného papíru.  

Do základu daně se také zahrne suma, která převyšuje úhrn vkladů poplatníka. Za vklad 

se považuje prodejní cena podílového listu při jeho vydání (6, § 7 SZDP). 

 

2.3.6 Ostatní příjmy (§ 8 SZDP) 

Příjmem dle § 8 SZDP se rozumí (6, § 8 SZDP): 

- Příjmy z příležitostných činností včetně příjmů z příležitostné zemědělské, lesní 

a vodohospodářské činnosti, 

- Příjmy z převodu vlastnictví nemovitosti, 
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- Příjmy z převodu opcí 

- Příjmy z převodu cenných papírů, 

- Příjmy z převodu podílu na společnosti s ručením omezeným, komanditní 

společnosti nebo z převodu členství v družstvu, 

- Příjmy ze zděděných práv průmyslového nebo duševního vlastnictví včetně 

autorských práv, 

- Příjmy z důchodů a podobných, 

- Příjmy z výher v loteriích a jiných, výhry z reklamních soutěží, 

- Ceny z veřejných soutěžích a nebo v soutěžích s omezeným počtem účastníků, 

v případě, že nejde o poplatníka vykonávajícího sportovní činnost v rámci 

samostatně výdělečné činnosti, 

- Příjmy z derivátových operací, 

- Peněžní a nepeněžní plnění, které bylo poskytnuté zdravotní organizaci  

nebo zdravotnickému pracovníku, držiteli povolení na distribuci léků, výrobu 

léků, atd., 

- Kompenzační platby dle zvláštního předpisu, 

- Náhrada nemajetkové újmy, vyjma té, která byla způsobená trestným činem. 

 

Do základu daně se zahrnuje příjem snížený o výdaje na jeho dosažení. V případě 

výdajů spojených s příjmem, které jsou vyšší než výše příjmu, se k rozdílu nepřihlíží  

(6, § 8 SZDP).  
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2.3.7 Výpočet daně z příjmů 

Stejně jako v případě České republiky dochází před samotným výpočtům daně 

z úpravám základu daně. Základ daně je rozdílem zdanitelných příjmů a výdajů.  

Základ daně se zaokrouhluje na centy nahoru. Základ daně se stanovuje jako součet 

všech dílčích základů daně z § 5 až 8 SZDP. Příjem z § 6 SZDP se snižuje o daňovou 

ztrátu. Tu je možné uplatnit ve čtyřech po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích  

a to od následujícího zdaňovacího období od toho, ve kterém byla ztráta vykázána (6). 

 

Nezdanitelné položky základu daně 

Nezdanitelnými položkami základu daně se dle § 11 SZDP rozumí suma zaplacených 

příspěvků na starobní důchodové spoření a to do výšky 2 % ze základu daně.  

Dále pak také příspěvky na doplňkové důchodové připojištění – do výše 180 euro za rok 

(6, § 11 SZDP). 

Poplatník si smí odečíst od základu daně také následující částky – a to v případě, že: 

a) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je roven nebo nižší jako 

stonásobek životního minima. Poté je suma nezdanitelné položky daně rovna 

19,2 násobku minimálního životního minima (6, § 11 SZDP), 

b) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je vyšší jako stonásobek 

životního minima. Poté je suma nezdanitelné položky daně rovna rozdílu  

44,2 násobku minimálního životního minima a jedné čtvrtiny základu daně  

(6, § 11 SZDP), 

c) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je roven nebo nižší jako  

176,8 násobek životního minima a jeho manžel/ka žijící v domácnosti nemá 

vlastní příjem, nezdanitelná část základu daně ročně na manžela/ku je suma 

odpovídající 19,2 násobku životního minima (6, § 11 SZDP), 

d) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je roven nebo nižší jako 176,8 

násobek životního minima a jeho manžel/ka žijící v domácnosti má vlastní 



 39	

příjem nepřesahující sumu odpovídající 19,2 násobku životního minima,  

pak nezdanitelná část základu daně je rozdíl mezi sumou odpovídající 19,2 

násobku životního minima a vlastním příjmem manžela/ky (ročně)  (6, § 11 

SZDP), 

e) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je roven nebo nižší jako  

176,8 násobek životního minima a jeho manžel/ka žijící v domácnosti má vlastní 

příjem přesahující sumu odpovídající 19,2 násobku životního minima, pak 

nezdanitelná část základu daně na manžela/ku je rovna nule  (6, § 11 SZDP), 

f) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je vyšší jako 176,8 násobek 

životního minima a jeho manžel/ka žijící v domácnosti nemá vlastní příjem, 

nezdanitelná část základu daně je rovna rozdílu 63,4 násobku životního minima 

a jedné čtvrtiny základu daně poplatníka (6, § 11 SZDP), 

g) Dosáhne za zdaňovací období základu daně, který je vyšší jako 176,8 násobek 

životního minima a jeho manžel/ka žijící v domácnosti má vlastní příjem,  

je suma vypočtená dle bodu f) snížená o vlastní příjem manžela/ky  

(6, § 11 SZDP). 

 

Daňový bonus na vyživované dítě 

Poplatník si také může uplatnit bonus na vyživované dítě v případě, že se jeho 

zdanitelné příjmy dle § 5 SZDP rovnají alespoň šesti násobku minimální mzdy  

nebo který měl příjmy dle § 6 SZDP alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy.  

Může si uplatnit sumu 19,32 euro měsíčně na každé vyživované dítě v domácnosti. 

Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost poplatníka nemá na uplatnění bonusu vliv.  

O sumu daňového bonusu je snížena daň (6, § 33 SZDP). 

V případě, kdy poplatník dosáhne ztráty, dle § 6 SZDP, pak nemá nárok na daňový 

bonus. Pokud je však bonus vyšší než daň, smí požádat poplatník správce daně  

o vyplacení převyšující částky (6, § 33 SZDP). 
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Výpočet daně z příjmu 

Před výpočtem daně z příjmů je rovněž, jako u poplatníků z České republiky,  

nutno zmínit daňové přiznání. Daňové přiznání podává poplatník, který má  

za zdaňovací období příjmy přesahující 50 % 100 násobku životního minima  

(tzn. 198,09 * 100 = 19 809 => 50 % z 19 809 = 9 904,5 euro). Poplatník, který má 

daňovou ztrátu je povinen podat daňové přiznání bezpodmínečně (6, § 32 SZDP). 

 

Algoritmus výpočtu daně z příjmu (6) 

1) Dílčí základ daně § 5 a  § 6 odstavec 1 a 2 SZDP 

- nezdanitelné části základu daně dle § 11 SZDP 

= upravený dílčí základ daně 

2) Přičítá dílčí základ daně § 6 SZDP z odstavce 3 a 4, dílčí základ daně § 7 + § 8 

SZDP 

3) Základ daně 

- daňová ztráta dle § 30 SZDP 

sazba daně dle § 15 SZDP (19 % z části základu daně, který nepřesáhne 

176,8 násobek životního minima a 25 % z části, který tento násobek 

přesáhne) 

4) Stanovená daň 

- daňový bonus dle § 33 SZDP 

5) Daňová povinnost 
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Zálohy na daň z příjmu 

Zálohy na daň z příjmu dle § 34 SZDP jsou povinni platit ti poplatníci, jejichž poslední 

známá daňová povinnost přesáhla 2 500 euro za zdaňovací období. Období pro placení 

záloh nastává od 1. dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání  

a končí posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání (stejně jako pro Českou 

republiku) (6, § 34 SZDP). 

Tab. 4: Stanovení výše záloh Slovenské republiky. (vlastní zpracování 6) 

Poslední známá daňová povinnost Zálohy 

2 500 euro až 16 600 euro Platí čtvrtletní zálohy na daň ve výši 
čtvrtiny poslední známé daňové 
povinnosti. Splatnost záloh je konec 
každého kalendářního čtvrtroku. 

16 600 euro a více Platí měsíční zálohy na daň ve výši jedné 
dvanáctiny (1/12) poslední známé daňové 
povinnosti. Splatné jsou zálohy do konce 
každého kalendářního měsíce. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Na modelových příkladech bakalářská práce prezentuje daňové zatížení poplatníků 

v České republice a na Slovensku. Pro účely následného porovnání daňového zatížení 

v daných zemích jsou vybráni poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti,  

dále poplatníci s příjmy z podnikání a poplatníci jejichž příjmy jsou kombinací závislé 

činnosti – bude kalkulováno s průměrnou měsíční mzdou, příjmy z podnikání 

(samostatné činnosti), příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu. Průměrná mzda 

v České republice za rok 2015 dosáhla za první až třetí čtvrtletí výše 25 903 Kč. 

Průměrná mzda na Slovensku pak 858 euro, přepočteno kurzem k 31. 12. 2015  

(27,025 Kč) na české koruny 23 188 Kč (zaokrouhleno). 

 

3.1 Daň z příjmů poplatníka v České republice 

Daňový poplatník s příjmy ze závislé činnosti 

Daňový poplatník Josef Křička, svobodný, bezdětný, zaměstnaný v průmyslovém 

podniku pobírající mzdu 25 903 Kč se u zaměstnání soustavně připravuje na budoucí 

povolání na VUT v Brně. 

Tab. 5: Výpočet měsíční zálohy na daň pana Křičky. (vlastní zpracování) 

Příjem (mzda) 25 903 Kč 

Sociální pojištění – 25 % 6 476 Kč 

Zdravotní pojištění – 9 % 2 331 Kč 

Superhrubá mzda 34 710 Kč 

Zaokrouhlení 34 800 Kč 
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15% daň 5 220 Kč 

Odečtení slevy na poplatníka 2 070 Kč 

Odečtení slevy na studenta 335 Kč 

Záloha na daň po slevě 2 815 Kč 

Nyní je nutno vypočítat čistou měsíční mzdu pana Křičky. Od příjmu 25 903 Kč 

odečteme zaměstnanecký odvod na zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a 6,5 % na 

pojištění sociální.  

25	903 − 1	167	 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛í	𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í − 1	684	 𝑠𝑜𝑐𝑖á𝑙𝑛í	𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í = 	23	052	𝐾č 

Následně od výsledné částky odečteme měsíční zálohu na daň – 2 815 Kč.  

Výsledná čistá mzda pana Křičky činí 20 237 Kč. 

Celkově pan Křička zaplatil zálohy na daň za rok ve výši 33 780 Kč. 

 

Výpočet daňové povinnosti poplatníka 

Tab. 6: Výpočet daňové povinnosti pana Křičky. (vlastní zpracování) 

Základ daně 310 836 Kč 

Uhrazené pojistné zaměstnavatelem 105 684 Kč 

Základ daně po zaokrouhlení  416 600 Kč 

Daň 15 % 62 400 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 
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Sleva na studenta 4 020 Kč 

Daň po slevě  33 540 Kč 

Zaplacené zálohy 33 780 Kč 

Daňový přeplatek 240 Kč 

Panu Křičkovy vzniká na základě výpočtu přeplatek ve výši 240 Kč. 
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Daňový poplatník s příjmy z podnikání 

Daňový poplatník Marek Novotný má s manželkou dvě děti, podniká jako truhlář. 

Příjmy z podnikání má ve výši 480 000 Kč za rok a výdaje uplatňuje paušální částkou. 

Příjmy z podnikání pana Novotného můžeme snížit o výdaje paušální částkou,  

protože nebyly jinak uplatněny. Paušální částku stanovuje ZDP v § 7 a to ve výši  

80 % z příjmů. 

Tab. 7: Výpočet dílčího základu daně z § 7 ZDP pana Novotného. (vlastní zpracování) 

Příjmy 480 000 Kč 

Výdaje – paušální částka 60 % 384 000 Kč 

Dílčí základ daně z § 7 ZDP 96 000 Kč 
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Výpočet daňové povinnosti poplatníka 

Ze základu daně zaokrouhleného na stovky dolů dle § 16 ZDP se vypočte daň ve výši 

15 %. Od výsledné daně v případě pana Novotného odečteme slevu na poplatníka  

dle § 35ba ZDP. Po tomto odečtu získáme výslednou daňovou povinnost pana 

Novotného.  

Tab. 8: Výpočet daňové povinnosti pana Novotného. (vlastní zpracování) 

Základ daně – po zaokrouhlení 96 000 Kč 

Daň 15 % 14 400 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po odečtu slevy na poplatníka –10 440 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč 

Panu Novotnému na základě výpočtu vzniká nulová daňová povinnost. 
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Daňový poplatník s kombinací příjmů 

Daňový poplatník Karel Novák, s manželkou má 13 letou dceru, která chodí na základní 

školu. Pan Novák je zaměstnanec české technologické společnosti, pobírá mzdu  

25 903 Kč a podepsal zde prohlášení k dani. K zaměstnání má také příjmy  

ze živnostenského podnikání ve výši 200 000 Kč za rok. Výdaje spojené s podnikáním 

činily za rok 30 000 Kč. Vlastní také akcie, jejichž držba mu za rok vynáší 40 000 Kč. 

K těmto příjmům má ročně příjmy z pronájmu bytu v Praze a to ve výši 210 000 Kč. 

Výpočet dílčích základů daně 

Zaměstnání (§ 6 ZDP) 

Výpočet zálohy na daň a čisté měsíční mzdy pana Nováka. 

Tab. 9: Výpočet měsíční zálohy na daň pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Příjem (mzda) 25 903 Kč 

Sociální pojištění – 25 % 6 476 Kč 

Zdravotní pojištění – 9 % 2 331 Kč 

Superhrubá mzda 34 710 Kč 

Zaokrouhlení 34 800 Kč 

15% daň 5 220 Kč 

Odečtení slevy na poplatníka 2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě (měsíčně) 1 117 Kč 

Záloha na daň po slevě a daňovém zvýhodnění 2 033 Kč 
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Nyní je nutno vypočítat čistou měsíční mzdu pana Nováka. Od příjmu 25 903 Kč 

odečteme zaměstnanecký odvod na zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a 6,5 % na 

pojištění sociální.  

25	903 − 1	167	 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛í	𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í − 1	684	 𝑠𝑜𝑐𝑖á𝑙𝑛í	𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í = 	23	052	𝐾č 

Následně od výsledné částky odečteme měsíční zálohu na daň – 2 033 Kč.  

Výsledná čistá mzda pana Nováka činí 21 019 Kč. 

 

Podnikání (§ 7 DP) 

Příjmy z podnikání pana Nováka činily 200 000 Kč za rok a výdaje spojené 

s podnikáním 30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že si pan Novák může uplatnit výdaje 

paušální částkou a to ve výši 60 %, nebudeme k těmto výdajům přihlížet. 

Tab. 10: Výpočet dílčího základu daně z § 7 ZDP pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Příjmy 200 000 Kč 

Výdaje – paušální částka 60 % 120 000 Kč 

Dílčí základ daně z § 7 zákona o DP 80 000 Kč 
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Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

Příjem z držby akcií ve výši 40 000 Kč je samostatným základem daně, který je daněn 

srážkovou daní. Výši srážky stanovuje § 36, odst. 1, písm. b) ZDP a to na 15 %  

(5, § 36). 

Tab. 11: Daň z příjmů dle § 8 ZDP pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Příjmy 40 000 Kč 

Srážková daň 15 % 6 000 Kč 

 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) 

Pan Novák má také příjmy z nájmu bytu v Praze, které za rok činí 210 000 Kč.  

K těmto příjmům neuplatnil žádné prokazatelné výdaje a proto si může uplatnit výdaje 

paušálem ve výši 30 % z příjmů. 

Tab. 12: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 9 ZDP pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Příjmy 210 000 Kč 

Výdaje – paušálem 30 % 63 000 Kč 

Dílčí základ daně z § 9 zákona o DP 147 000 Kč 

 

  



 50	

Výpočet základu daně 

Tab. 13: Výpočet základu daně pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Dílčí základ daně z § 6 ZDP 416 520 Kč 

Dílčí základ daně z § 7 ZDP 80 000 Kč 

Dílčí základ daně z § 9 ZDP 147 000 Kč 

Základ daně 643 520 Kč 

 

Výpočet daňové povinnosti poplatníka 

Ze základu daně zaokrouhleného na stovky dolů dle § 16 ZDP se vypočte daň ve výši 

15 %. Od výsledné daně v případě pana Nováka odečteme slevu na poplatníka  

dle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP. 

Tab. 14: Výpočet daňové povinnosti pana Nováka. (vlastní zpracování) 

Základ daně – po zaokrouhlení 643 500 Kč 

Daň 15 % 96 525 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Odečet zaplacených záloh 24 396 Kč 

Výsledná daň po odečtu 33 885 Kč 
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Daňový nedoplatek 33 885 Kč 

Panu Novákovi na základě výpočtu vzniká daňový nedoplatek ve výši 33 885 Kč. 
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3.2 Daň z příjmů poplatníka na Slovensku 

V této části bude bakalářská práce ilustrovat, na příkladech srovnatelných s předchozí 

částí, daňové zatížení poplatníků Slovenské republiky. 

 

Daňový poplatník s příjmy ze závislé činnosti 

Daňový poplatník Jozef Slováček zaměstnaný u dopravního podniku města Bratislava 

pobírá mzdu 858 Euro. Je svobodný, nemá děti a u zaměstnání soustavně studuje 

v Bratislavě. 

Tab. 15: Výpočet měsíční čisté mzdy pana Slováčka. (vlastní zpracování) 

Příjem (mzda) 858 EUR 

Sociální pojištění (zaměstnanec) – 9,4 % 80,65 EUR 

Zdravotní pojištění (zaměstnanec) – 4 % 34,32 EUR 

Měsíční základ daně 743,03 EUR 

Měsíční nezdanitelná část základu daně 316,94 EUR 

Daň z příjmu 19 % ze základu daně (426,09 EUR) 80,95 EUR 

Čistá měsíční mzda 662,08 EUR 

Pan Slováček odvede zálohy na daň za rok ve výši 971,4 Euro. 
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Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 16: Výpočet daňové povinnosti pana Slováčka. (vlastní zpracování) 

Základ daně 10 296 EUR 

Pojistné zaplacené zaměstnancem  1 379,64 EUR 

Nezdanitelná část základu daně 3 803,30 EUR 

Základ daně po odečtu 5 113,06 EUR 

Daň 19 % 971,50 EUR 

Odečet záloh na daň 971,40 EUR 

Výsledná daňová povinnost 0,50 EUR 

Výsledná daňová povinnost pana Slováčka je 0,50 Euro. 
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Daňový poplatník s příjmy z podnikání 

Daňový poplatník Daniel Lomnický, podnikající jako OSVČ má s manželkou dvě děti. 

Příjmy z podnikání činí 17 740 Euro za rok a výdaje uplatňuje paušálem –  

40 % v případě Slovenské republiky. 

Tab. 17: Výpočet dílčího základu daně z § 6 odst. 1, 2 SZDP. (vlastní zpracování) 

Příjmy 17 740 EUR 

Výdaje – paušálně 40 % 7 096 EUR 

Nezdanitelná část základu daně 3 803,33 EUR (19,2 násobek životního minima) 

Základ daně z § 6, odst. 1, 2 SZDP 6 840,67 EUR 

 

Výpočet daňové povinnosti poplatníka 

Tab. 18: Výpočet daňové povinnosti pana Lomnického. (vlastní zpracování) 

Základ daně – po zaokrouhlení 6 840,67 EUR 

Daň 19 % 1 299,73 EUR 

Daňový bonus na dvě děti 513,84 EUR (256,92 EUR na jedno) 

Výsledná daň 785,89 EUR 

Daňový nedoplatek 785,89 EUR 

Panu Lomnickému na základě výpočtu vzniká daňový nedoplatek ve výši 785,89 Euro. 
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Daňový poplatník s kombinací příjmů 

Daňový poplatník Karel Krölig má s manželkou 13 letou dceru. Pan Krölig  

je zaměstnanec slovenské letecké společnosti, kde pobírá mzdu 858 Euro. K zaměstnání 

má také příjmy z podnikání ve výši 7 400 Euro. Výdaje spojené s podnikáním činily  

za rok 1 200 Euro. Pan Krölig měl v tomto roce také příjmy z držby cenných papírů  

ve výši 1 500 Euro. Dále pan Krölig pronajímal byt v Popradě s příjmy za rok  

7 800 Euro a výdaji 2 000 Euro. 

 

Výpočet dílčích základů daně 

Zaměstnání (§ 5 SZDP) 

Výpočet zálohy na daň a čisté měsíční mzdy pana Kröliga. 

Tab. 19: Výpočet měsíční čisté mzdy pana Kröliga. (vlastní zpracování) 

Příjem (mzda) 858 EUR 

Sociální pojištění (zaměstnanec) – 9,4 % 80,65 EUR 

Zdravotní pojištění (zaměstnanec) – 4 % 34,32 EUR 

Sociální pojištění (zaměstnavatel) – 25,2 % 216,20 EUR 

Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) – 10 % 85,80 EUR 

Měsíční základ daně 743,03 EUR 

Měsíční nezdanitelná část základu daně 316,94 EUR 

Daň z příjmu 19 % ze základu daně (426,09 EUR) 80,95 EUR 
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Bonus na dítě 21,41 EUR 

Výsledná daň z příjmu 59,54 EUR 

Čistá měsíční mzda 683,49 EUR 

Pan Krölig odvede zálohy na daň ve výši 714,48 Euro. 

 

Podnikání (§ 6 SZDP) 

Pan Krölig měl příjmy z podnikání dle § 6, odst. 1, 2 SZDP ve výši 7 400 Euro s výdaji 

1 200 Euro. Dále měl také příjmy z nájmu bytu, které spadají pod § 6, odst. 3 SZDP  

a to ve výši 7 800 Euro a výdaji 2 000 Euro. 

Tab. 20: Výpočet dílčího základu daně z § 6, odst. 1, 2 SZDP pana Kröliga. (vlastní zpracování) 

Příjmy – § 6, odst. 1, 2 7 400 EUR 

Výdaje – paušální částka 40 % 2 960 EUR 

Dílčí základ daně z § 6, odst. 1, 2 SZDP 4 440 EUR 

 

Tab. 21: Výpočet dílčího základu daně z § 6, odst. 3, 4 SZDP pana Kröliga. (vlastní zpracování) 

Příjmy 7 800 EUR 

Výdaje 2 000 EUR 

Dílčí základ daně z § 6, odst. 3, 4 SZDP 5 800 EUR 

 



 57	

Výpočet základu daně 

Tab. 22: Výpočet základu daně pana Kröliga. (vlastní zpracování) 

Dílčí základ daně z § 5 a § 6, odst. 1, 2 SZDP 13 356,36 EUR 

Nezdanitelná část základu daně 3 803,33 EUR 

Dílčí základ daně z § 6, odst. 3, 4 SZDP 5 800 EUR 

Dílčí základ daně z § 7 SZDP 1 500 EUR 

Základ daně 16 853,03 EUR 

 

Výpočet daňové povinnosti poplatníka 

Tab. 23: Výpočet daňové povinnosti pana Kröliga. (vlastní zpracování) 

Základ daně 16 853,03 EUR 

Daň 19 % 3 202,08 EUR 

Daňový bonus na dítě 256,92 EUR 

Výsledná daň po odečtu 2 945,16 EUR 

Odečet záloh 714,48 EUR 

Daňový nedoplatek 2 230,68 EUR 

Panu Kröligovi na základě výpočtu vzniká daňový nedoplatek ve výši 2 230,68 Euro. 
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3.3 Porovnání daňového zatížení poplatníků 

Porovnání provedeme pro dané typy ilustračních příkladů: poplatník s příjmy ze závislé 

činnosti, poplatník z příjmy z podnikání a poplatník s kombinací příjmů.  

 

3.3.1 Poplatník s příjmy ze závislé činnosti – porovnání 

Pro účely porovnávání budou EUR částky převedeny na České koruny kurzem ČNB 

k 31. 12. 2015 (27,025 Kč). 

Následující tabulka porovnává daňové zatížení u poplatníků s příjmy pouze ze závislé 

činnosti z příkladů v kapitole 3.1 a 3.2. 

Tab. 24: Porovnání daňového zatížení poplatníků – příjmy ze závislé činnosti. (vlastní zpracování) 

 Česká republika Slovenská republika 

Příjem 310 836 Kč 278 256 Kč 

Pojistné zaplacené 34 212 Kč 37 285 Kč 

Základ daně 416 600 Kč 138 180 Kč* 

Daň 62 400 Kč 26 266 Kč 

Zálohy na daň 33 780 Kč 26 252 Kč 

Daň po odečtu** -240 Kč 14 Kč 

Výsledná daňová povinnost -240 Kč 14 Kč 

* po odečtu nezdanitelné části základu daně 

**po odečtu zálohy na daň, slevy na poplatníka a slevy na studenta 
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Z porovnání vyplývá, že daňový poplatník v České republice je méně zatížen  

na hrazeném pojistném než na Slovensku, kde je systém pojistného složitější. Co se týče 

daňového zatížení a zatížení zálohami na daň je zde patrné, že slovenský poplatník  

je zatížen vyšší daní i přes to, že pro výpočet daně vychází ze sníženého základu daně  

o nezdanitelné části základu daně. 

 

3.3.2 Poplatník s příjmy z podnikání – porovnání 

Pro účely porovnávání budou EUR částky převedeny na České koruny kurzem ČNB 

k 31. 12. 2015 (27,025 Kč). 

Následující tabulka porovnává daňové zatížení u poplatníků s příjmy pouze z podnikání 

z příkladů v kapitole 3.1 a 3.2. 

Tab. 25: Porovnání daňového zatížení poplatníků – příjmy z podnikání. (vlastní zpracování) 

 Česká republika Slovenská republika 

Příjem 480 000 Kč 479 424 Kč 

Výdaje 384 000 Kč (paušálně 60 %) 191 769 Kč (paušálně 40 %) 

Základ daně 96 000 Kč 184 869 Kč*** 

Daň před uplatněním slev 14 400 Kč (15 %) 35 125 Kč (19 %) 

Výsledná daň 0 Kč Nedoplatek 21 239 Kč 

*** po odečtení nezdanitelné části základu daně ve výši 3 803,33 Euro. 

Z porovnání nám vyplývá, že poplatník, který na Slovensku vykonává stejný druh 

podnikatelské činnosti jako poplatník v České republice je více jak dvojnásobně daňově 

zatížen než poplatník v České republice.  
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3.3.3 Poplatník s kombinací příjmů – porovnání 

Pro účely porovnávání budou EUR částky převedeny na České koruny kurzem ČNB 

k 31. 12. 2015 (27,025 Kč). 

Následující tabulka porovnává daňové zatížení u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti 

v kombinaci příjmů z podnikání, kapitálových příjmů a příjmů z nájmu z příkladů 

v kapitole 3.1 a 3.2. 

Tab. 26: Porovnání daňového zatížení poplatníků – poplatník s kombinací příjmů. (vlastní zpracování) 

 Česká republika Slovenská republika 

Základ daně 643 500 Kč 455 453 Kč 

Daň 96 525 Kč 86 536 Kč 

Daň po odečtu**** 58 281 Kč 79 593 Kč 

Zálohy na daň ze závislé činnosti 24 396 Kč 19 309 Kč 

Výsledná daňová povinnost 33 885 Kč 60 284 Kč 

**** odečet u českého poplatníka (sleva na poplatníka, daňový bonus na dítě),  

odečet  u slovenského poplatníka (daňový bonus na dítě) 

Z tabulky můžeme vidět stejně, jako v případě poplatníka s příjmy pouze z podnikání 

daňové zatížení poplatníka ze Slovenská téměř dvojnásobně vyšší ve srovnání 

s poplatníkem z České republiky.  
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4 Vlastní návrhy řešení 

Česká legislativa nabízí oproti slovenské z hlediska daňového zatížení více možností, 

jak optimalizovat výslednou daňovou povinnost. Český poplatník smí využít základní 

slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok, slevy na studenta ve výši 4 020 Kč za rok 

do 26 let věku pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo je studentem 

prezenčního studia doktorského (do 28 let věku). Poplatník smí využít i slevy  

na invaliditu a to v hodnotě 2 520 Kč za rok u invalidity prvního nebo druhého stupně, 

dále v hodnotě 5 040 Kč za rok u invalidity třetího stupně a slevu ve výši 16 140 Kč  

za rok, pokud je držitelem ZTP/P průkazu.  

Pokud má poplatník vyživované dítě, které s ním žije v jedné domácnosti,  

může poplatník využít také daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Od roku 2015  

se sazby daňového zvýhodnění určují na první, druhé, třetí a každé další dítě zvlášť. 

Jedná se o sazbu 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na dítě druhé  

a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě.  

V české legislativě jsou zakotveny také nezdanitelné části základu daně  

a to v § 15 ZDP, kde při splnění podmínek stanovených v tomto paragrafu,  

smí poplatník odečíst od základu daně položky, jako jsou například hodnota 

bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu  

a právnickým osobám se sídlem na území České republiky a právnickým osobám, které 

jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, 

kulturu, školství a mnoho dalších. V úhrnu lze ale odečíst nejvýše 15 % ze základu daně 

(5, § 15 odst. 1). 

 

Slovenská legislativa nenabízí pro poplatníka oproti české tolik možností optimalizace 

daňového zatížení. Mimo jiné slovenský poplatník nemá možnost uplatnění slevy  

na poplatníka. Slovenská legislativa však zakotvuje možnost uplatnění nezdanitelné 

části základu daně, dle § 11, SZDP, avšak jen pro určité příjmy a po splnění daných 

podmínek. Podmínky jsou dány různými násobky minimální mzdy v porovnání s příjmy 

poplatníka. Uplatnění nezdanitelné části základu daně snižuje o poměrně znatelnou část 
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základ daně slovenského poplatníka, avšak v konečném důsledku se stran daňového 

zatížení poplatníkům z České republiky nevyrovná. Slovenský poplatník však  

má možnost uplatnit stejně jako český daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které činí 

na jedno dítě 256,92 Euro za rok.  

U podnikajících osob se objevuje mimo jiné další faktor, který ovlivňuje výsledné 

daňové zatížení a to konkrétně sazba pro paušálně uplatňované výdaje. Oproti České 

republice, kde se procentuální sazby liší výškou pro určité druhy podnikání  

(definuje § 7 ZDP) a například pro řemeslnou výrobu (použito v příkladech v kapitole 

3.1 a 3.2) v České republice činí sazba 60 %, na Slovensku má daňový poplatník 

možnost uplatnit pouze 40% sazbu pro výdaje. 

V neposlední řadě je neopominutelný faktor také samotná sazba daně,  

která je na Slovensku 19% oproti 15% sazbě v České republice. 

 

Z porovnání tedy vyplývá, že slovenský poplatník má méně možností, jak snížit svoji 

daňovou povinnost. Zde proto vzniká prostor pro úpravu daňového zvýhodnění  

na Slovensku. Nezdanitelná část základu daně u slovenských poplatníků je sice 

výraznou úlevou na celkovém daňovém zatížení, nicméně ve výsledku je na tom 

poplatník v České republice po uplatnění slev výrazně lépe. 

Další možností, jak zvýhodnit daňové zatížení slovenskému poplatníkovi je upravení 

samotné sazby daně, tzn. méně zatížit fyzické osoby pomocí nižší sazby daně. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo porovnání zdanění fyzických osob v České republice  

a na Slovensku a navrhnout opatření pro zlepšení daňového zatížení. Dle mého názoru 

bakalářská práce tohoto cíle dosáhla. Z práce vyplývá, že daňový poplatník  

na Slovensku je dvojnásobně daňově zatížen i přes to, že pro výpočet samotné daně,  

ve srovnání s českým poplatníkem za stejných podmínek, vychází z nižšího základu 

daně díky snížení o nezdanitelné části základu daně. Slovenský poplatník také nemá 

možnost uplatnění slev, které českému poplatníkovi výrazně snižují výslednou daňovou 

povinnost. 

Slovenský poplatník je také zatížený vyšší sazbou daně než poplatník český.  

V České republice je sazba daně rozdílná pro fyzické a právnické osoby,  

kdežto na Slovensku je sazba pro oba „typy“ osob stejná. 

U poplatníků na Slovensku s příjmy ze závislé činnosti je také větší zatížení  

na sociálním pojištění. Na Slovensku je výše odvodů na sociálním pojištění  

9,4 % a na zdravotním pojištění 4 % z hrubé mzdy. V České republice jsou odvody  

na sociálním pojištění ve výši 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. 

U poplatníků s příjmy z podnikání je v České republice výhodou uplatnění vyšších 

výdajů sazbou daně, kde se sazby pro výdaje člení podle daných typů podnikání  

a to v rozmezí 30 až 80 %. Na Slovensku oproti tomu je sazba jednotná ve výši  

40 % a do maximální částky 5 040 Euro ročně. 

Obecně je tedy ve slovenské legislativě týkající se daňového zatížení prostor  

pro přejímání některých podmínek z české legislativy. Daňoví poplatníci z České 

republiky jsou méně daňově zatížení oproti slovenským, z čehož vyplývá, že systém 

zdaňování příjmů fyzických osob, který je na Slovensku aktuálně používaný,  

svým nastavením méně podporuje zájem poplatníků daně řádně odvádět. Vzhledem 

k proměnlivosti daňových soustav je však obtížné říci, jaký bude vývoj v příštích letech. 
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