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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku srovnání zdaňování příjmů fyzických osob 

v České republice a na Slovensku pro rok 2015. Popisuje daňový systém a postup při 

zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. V praktické části jsou pak 

vypracovány příklady zdaňování v každé konkrétní zemi a navrženy daňové optimalizace 

pro jednotlivé poplatníky. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the issue of comparing personal income tax in the Czech 

Republic and the Slovak for 2015. It describes the tax system and procedure for personal 

income tax in mentioned countries. In the practical part are examples of taxing in every 

concrete state and are suggested tax optimization for each taxpayers. 
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ÚVOD 

Podnikatelské i jiné subjekty se setkávají se zdaňováním příjmů fyzických osob denně. 

Každý rok dochází ke změnám v daňových systémech států po celém světě. Daňová 

problematika je důležitou, ale často také složitou součástí podnikatelského života. 

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

na Slovensku. Historie těchto států je propojena, a tak i v právních systémech můžeme 

najít mnoho společných znaků. Cílem je posouzení shodných znaků, ale také nalezení 

rozdílů ve zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných zemích. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Před těmito hlavními kapitolami 

jsou stanoveny důležité cíle práce a vysvětlena metodika, použitá při tvorbě hlavních částí 

a potřebná k dosažení zmíněných cílů. 

První, teoretická část má za úkol vysvětlit základní daňové pojmy, popsat daňové systémy 

jednotlivých zemí a zařadit daň z příjmů fyzických osob do těchto systémů. Dále zde 

nalezneme podrobnější teoretický popis daně z příjmů fyzických osob v České republice 

a na Slovensku. Cílem kapitoly je tedy seznámení se se základními pojmy a s teoretickým 

postupem při zdaňování příjmů fyzických osob. 

Druhá, analytická část je zaměřena na praktické příklady výpočtu daňové povinnosti 

fiktivních subjektů v obou státech. Kromě porovnání výsledných daňových povinností se 

zde také objevuje srovnání zdaňování jednotlivých typů příjmů, návrhy jak optimalizovat 

výslednou daňovou povinnost u českého i slovenského poplatníka a nakonec návrhy na 

úpravu legislativy ve vybraných státech.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

V následující kapitole budou vysvětleny primární a sekundární cíle mé práce, které budou 

také podrobněji určeny a specifikovány.  

Druhá část rozebírá metodiku použitou na vytvoření následujících kapitol. Metodika je 

rozdělena do popisu několika metod použitých v analytické i praktické části této 

bakalářské práce. 

1.1 Cíle práce 

Primárním cílem práce je výpočet daňového zatížení fiktivních subjektů v České 

republice a na Slovensku, návrhy optimalizace výsledné daňové povinnosti a srovnání 

společných a rozdílných znaků. 

Hlavního cíle bude dosaženo díky cílům dílčím.  Mezi dílčí, sekundární cíle patří, 

vysvětlení základních pojmů spojených s daněmi, popis daňové soustavy České republiky 

a Slovenska, dále pak detailní popis a zařazení daně z příjmů fyzických osob do 

jednotlivých daňových systémů a nakonec teoretické vysvětlení postupu při zdaňování 

příjmů fyzických osob ve vybraných zemích. 

1.2 Metodika práce 

V práci je použito několik metod. První z nich je metoda abstrakce. Tato metoda spočívá 

v odhlédnutí od nepodstatných vztahů. Kvůli rozsáhlé problematice zdaňování příjmů 

fyzických osob je nutné soustředit se pouze na informace přímo související s výpočtem 

daňové povinnosti (1). 

Metoda komparace je druhou a ještě podstatnější metodou pro tuto práci, a to z důvodu 

zaměření práce na srovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na 

Slovensku. Máme možnost srovnávat, jak se chová určitý objekt v odlišných prostředích, 

anebo jak se chovají odlišné objekty ve stejném prostředí. Účelem metody je nalézt 

společné nebo odlišné prvky. Cíle práce určují předem stanovená kritéria, na jejichž 
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základě srovnání probíhá V analytické části, při srovnávání daňového zatížení fiktivních 

subjektů bude uplatnění metody největší (1), (2). 

Další metodou, která byla v práci použita, je metoda modelování. Díky ní máme možnost 

napodobit skutečnou situaci, situací modelovou. Výsledkem je lepší porozumění dané 

problematiky. Využita je při tvorbě příkladů v analytické části práce (3). 

Poslední dvojice metod použitých v práci jsou metody analýzy a syntézy. Metody jsou 

vzájemným opakem. Metoda analýzy je proces, při kterém reálně či myšlenkově 

rozdělíme zkoumaný problém na dílčí části. Předpokladem analýzy je, že v každém jevu 

se nachází určitý systém a platí v něm ustálené zákonitosti fungování. Syntéza je naopak 

vytvoření celku myšlenkovým spojením poznatků získaných analýzou. Je využita 

především u pochopení širších souvislostí výpočtu daňového zatížení v analytické části 

práce (1), (2). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V teoretické části jde především o popis daňových soustav vybraných zemí a následné 

bližší přiblížení daně z příjmů fyzických osob v obou státech. Nejprve je však důležité 

vymezit základní pojmy spojené s daněmi. Dalším krokem je rozebrána daňová soustava 

České republiky, dále pak daňová soustava Slovenska a stejné pořadí je dodrženo i při 

podrobném popise daně z příjmu fyzických osob  

Úvodem je nutné uvést několik základních pojmů spojených s daňovými systémy za 

účelem správného pochopení problematiky popisované v dalších částech práce.  

2.1 Daň, její vlastnosti a funkce 

Nejdříve ze všeho si musíme říci, co je to vůbec daň? Daň je nenávratná, neekvivalentní 

a zpravidla neúčelová zákonem uložená povinná platba, která plyne do veřejného 

rozpočtu. Určeny jsou především pro hrazení potřeb státu a občanů daného státu. Daň 

z příjmů je příkladem pravidelného opakování platby daně v časových intervalech. 

Neúčelovostí se rozumí, nemožnost ovlivnit výběr veřejné potřeby, která bude daní 

financována. A nakonec, nemít nárok na vrácení daně od státu, je pro poplatníka definicí 

nenávratnosti (4). 

Mezi nejčastěji uváděné funkce daně patří, funkce stabilizační, redistribuční, alokační a 

fiskální, která je v literatuře označována jako nejdůležitější. Stabilizační funkcí jsou 

zmírňovány cyklické výkyvy v ekonomice, které prospívají cenové stabilitě a dostatečné 

zaměstnanosti. Pomocí redistribuční funkce je přesunuta část bohatství a důchodů 

bohatších občanů k občanům chudším. Alokační funkce zajišťuje vkládání prostředků na 

trh, který má nedostatek daných prostředků. Získávání finančních prostředků do 

veřejných rozpočtů, aby z nich byly následně financovány veřejné výdaje, je fiskální 

funkcí daní (4). 
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2.2 Třídění daní 

I když v literatuře můžeme najít nejrůznější třídění daní podle odlišných kritérií, tato 

kapitola slouží pouze k základními roztřídění na daně přímé a daně nepřímé. 

Ze svého důchodu platí poplatník daně přímé, u nichž nelze předpokládat přenesení na 

jiný subjekt. Naproti tomu daně nepřímé přenáší povinnost placení daní z daňového 

subjektu na jiný subjekt. Poplatník daně není zároveň jejím plátcem. Přenesení daně je 

podmíněno zvýšením ceny (13). 

 Přímé daně 

Bezprostředně vyměřené daně z poplatníkova majetku či důchodu jsou daně přímé. 

Existuje předpoklad, že vyměřená daň je povinností poplatníka a nelze se ji vyhnout či 

převést její část na jiný ekonomický subjekt. Výši daně určuje samotný poplatník nebo je 

sní obeznámen příslušným dokladem jako např. písemným dokladem o mzdě. Přímé daně 

zohledňují velikost důchodu i majetkovou situaci poplatníka (5). 

 Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou daně skryté. Ceny zboží, služeb a pronájmů již tyto daně zahrnují. 

Samotný nákup či spotřeba komodity je tedy okamžikem zdanění. Oproti daním přímým 

nezohledňují velikost důchodu a majetkovou situaci poplatníka. Příčinou je vyměřená 

stejná výše pro všechny osoby. Jejich výši si poplatník mnohdy ani neuvědomí, proto je 

nazýváme neadresné (5). 

Jak již bylo řečeno, osoba poplatníka není zároveň plátcem. Osoba, která má povinnost 

daň vyměřit, vybrat a odvést je označována jako plátce daně. Na druhé straně, daňové 

břemeno nese poplatník (5). 
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2.3 Daňový subjekt 

 Daňový subjekt ČR 

„Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně“(20, § 20 odst. 1 DŘ). 

„Poplatníky z daně příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby“(19, § 2 odst. 1 čZDP). 

Poplatníci jsou daňovými rezidenty nebo daňovými nerezidenty (19, čZDP). 

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

republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí“(19, § 2 odst. 2 čZDP). 

„Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území České republiky. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují za 

účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se 

na území České republiky obvykle zdržují“(19, § 2 odst. 3 čZDP). 

 Daňový subjekt SR 

Daňovým subjektem je podle slovenského zákona o daních z příjmů osoba, která je 

povinná odvádět nebo platit daň, ale také daňový dlužník nebo právní nástupce fyzické či 

právnické osoby, který je jako daňový subjekt vymezen zvláštními předpisy (12). 

Daňovníkem je fyzická nebo právnická osoba, které příjmy, majetek nebo činnosti přímo 

podléhají dani. Ve většině případů daňovník určenou daň i platí tz. odvádí do státního 

rozpočtu prostřednictvím správce daně. Stejně jako u poplatníka České republiky je 

daňovník Slovenské republiky, daňovým rezidentem SR nebo daňovým 

nerezidentem SR (12). 
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Daňový rezident SR je podle Slovenského zákona (sZDP) „fyzická osoba, která má na 

území SR trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržuje alespoň 183 dní v příslušném 

kalendářním roce“(7).  

Daňový nerezident SR je podle stejného zákona (sZDP) „fyzická osoba, která nemá na 

území SR trvalý pobyt ani se tu obvykle nezdržuje“(7). 

2.4 Daňové soustavy vybraných zemí 

Daňová soustava se dá vysvětlit jako souhrn všech daní, které jsou v dané zemi upraveny 

zákonem a v téže zemi také vybírány. Velikost daného státu, jeho uzemní členění, systém 

pracovních postupů a metod výběrů daní. To vše ovlivňuje uspořádání daňové soustavy 

každé jednotlivé země (5). 

Daňové soustavy obou zemí jsou si velmi podobné. Následující popis jednotlivých 

soustav tuto podobnost ukáže. 

 Daňová soustava České republiky 

V České republice jsou dvě hlavní skupiny daní. Daně přímé a nepřímé. Přímé daně dále 

dělíme na daně z příjmů a daně majetkové. Daně z příjmů rozdělujeme podle osob, které 

mají povinnost daň platit. Dělíme je tedy na daň z příjmů fyzických (FO) nebo 

právnických osob (PO). Do majetkových daní patří daň z nemovitých věcí, z nabytí 

nemovitých věcí a daň silniční. V druhé skupině, nepřímých daní, je daň z přidané 

hodnoty (DPH) a daň spotřební (8). 
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Obr. 1: Schéma daňové soustavy České republiky (Upraveno dle (6)) 

„Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům 

vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z 

nepřímých a přímých daní“(8). 

 Daňová soustava Slovenské republiky 

Stejně jako v České republice se daně na Slovensku dělí na daně přímé a daně nepřímé. 

Soustavu daní tvoří systém daní platných na určitém území, v určitém období. Institut 

daní byl posilněn především přechodem na hospodářství trhového typu (10). 
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Daně přímé zahrnují daň z příjmů a daně majetkové. Stejně jako u nás se daň z příjmů 

rozděluje na daň z příjmů fyzických (FO) a daň z příjmů právnických osob (PO). Mezi 

daně majetkové patří (11): 

 daň z nemovitostí, 

 daň za psa, 

 daň za užívání veřejného prostranství, 

 daň za ubytování, 

 daň za prodejní automaty, 

 daň za nevýherní hrací přístroje 

 daň za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města, 

 daň za jaderné zařízení (21, § 2 odst. 1 sZDP). 

Nepřímé daně jsou rozděleny stejně jako v České republice na daň spotřební a daň 

z přidané hodnoty. Spotřební daň patří mezi tzv. selektivní daně, které se týkají pouze 

vybraných druhů zboží. Daň z přidané hodnoty se řadí do tzv. univerzálních daní, které 

se týkají veškerého zboží (9). 

 

Obr. 2: Schéma daňové soustavy Slovenské republiky (Upraveno dle (12)) 
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2.5 Daň z příjmů fyzických osob v ČR 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen čZDP) 

upravuje daň z příjmů fyzických osob v České republice. Tento zákon rozděluje příjmy 

fyzických osob do pěti paragrafů. Jsou to příjmy ze závislé činnosti (§ 6), příjmy ze 

samostatné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z nájmu (§ 9) a 

ostatní příjmy (§ 10). Dále vysvětluje, jak pracovat s příjmy podrobeným dani a jak 

některé z příjmů vyjmout či snížit před samotným zdaněním. Následující kapitola 

definuje podmínky podání daňového přiznání, jednotlivé paragrafy rozebere a upřesní 

způsob zdaňování příjmů FO (19, čZDP). 

 Daňové přiznání 

Podle § 38g je povinen daňové přiznání podat každý, jehož roční příjmy, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud nejde o příjmy 

osvobozené nebo o příjmy podrobené srážce podle zvláštní sazby daně. Přiznání k dani 

FO je povinen podat i ten, kdo nedosahuje výše zmíněných příjmů, ale vykazuje daňovou 

ztrátu (19, § 38g odst. 1 čZDP). 

Za zaměstnance podává daňové přiznání zaměstnavatel, za podmínky, že zaměstnanec 

podepsal prohlášení k dani a neplynou mu příjmy z § 7 – § 10 vyšší než 6 000 Kč. Dále 

je povinen podat přiznání i daňový nerezident, který uplatňuje slevu na dani, daňové 

zvýhodnění nebo nezdanitelnou část daně. (19, § 38g odst. 2 čZDP). 

Dalším případem povinnosti podat daňové přiznání jsou poplatníci, u nichž se daň 

zvyšuje o solidární zvýšení daně (19, § 38g odst. 4 čZDP). Celá problematika povinnosti 

podávání daňového přiznání k dani z příjmů FO je v § 38g čZDP. 

 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou všechny příjmy bez ohledu na to, zda se 

jedná o příjem peněžní či nepeněžní nebo příjem dosažený směnnou. Příjem je možno 
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definovat jako vše, co navyšuje užitek poplatníka. Pro daňové účely se nepeněžní příjmy 

oceňují dle zákona (15). 

„Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

d) příjmy z nájmu (§ 9), 

e) ostatní příjmy (§ 10)“ (19, § 3 odst. 1 čZDP). 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří příjmy vyplácené zaměstnanci zaměstnavatelem. 

Jako plátce daně odvádí z těchto příjmů za svého zaměstnance zálohu na daň nebo 

samotnou daň (16). 

„Příjmy ze závislé činnosti jsou  

a) plnění v podobě 

1. příjmů ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu 

práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 

2. funkčního požitku, 

b) příjmy za práci 

1. člena družstva, 

2. společníka společnosti s ručením omezeným, 

3. komanditisty komanditní společnosti, 

c) odměny 

1. člena orgánu právnické osoby, 

2. likvidátora, 
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d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti, ze které plynou příjmy podle písmene a) až c), bez ohledu na to, zda 

plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze 

závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého tuto činnost nevykonává“ 

(19, § 6 odst. 1 čZDP). 

Poskytuje-li zaměstnavatel bezplatně zaměstnanci motorové vozidlo pro služební i 

soukromé účely, je za příjem zaměstnance považována částka ve výši 1% vstupní ceny 

vozidla za každý započatý měsíc, ve kterém je mu vozidlo poskytnuto. Je-li částka za 

měsíc nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance právě 

1000 Kč. Při postupném poskytnutí více vozidel se za příjem zaměstnance považuje 1% 

z nejvyšší vstupní ceny. Při poskytnutí více vozidel najednou se příjmem rozumí 1% 

úhrnu vstupních cen všech vozidel (19, §6 odst. 4 čZDP). 

Funkčními požitky jsou rozuměny odměny za výkon funkce, a to od členů státních orgánů 

až po osoby ve funkcích odborových organizací nebo například zájmových sdružení (17). 

 Příjmy ze samostatné činnosti 

„ Příjem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmu uvedených v § 6, je 

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

b) příjem ze živnostenského podnikání, 

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 

podnikatelské oprávnění, 

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku“ (19, § 7 odst. 1 čZDP). 

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

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 

rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 
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b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání“ (19, § 7 odst. 2 čZDP). 

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů může poplatník uplatnit skutečné nebo 

paušální. Skutečné výdaje poplatník vykazuje a prokazuje, z výsledku hospodaření 

v účetnictví, tedy téměř stejně jako právnická osoba, anebo vykáže výdaje jednodušším 

způsobem prostřednictvím daňové evidence. V daňové evidenci jsou uvedeny přijaté 

příjmy a uhrazené výdaje v časovém sledu. Důležitým prvkem je povinnost zahrnování 

výdajů na pořízení hmotného majetku pouze prostřednictvím daňových odpisů. Jestliže 

poplatník nechce prokazovat skutečné výdaje, má možnost určit výši výdajů za pomocí 

paušální sazby (17). Tabulka níže uvádí paušální sazby u jednotlivých příjmů ze 

samostatné činnosti a maximálně možnou uplatněnou částku. 

 

Druh příjmů Sazba Maximální částka 

Zemědělská výroba, lesní a vodní 

hospodářství a živnostenské podnikání 

řemeslné 

80% 1 600 000 Kč 

Živnostenské podnikání 60% 1 200 000 Kč 

Nájem majetku zařazeného v obchodním 

majetku 
30% 600 000 Kč 

Jiné příjmy ze samostatné činnosti 40% 800 000 Kč 
 

Tabulka 1: Paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti (Upraveno dle (19, čZDP)) 

 Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku jsou až na drobné výjimky pouze příjmy z držby 

finančního majetku. S převážná většiny těchto příjmů, které mají zdroj na území České 

republiky, se tvoří samostatný základ daně zdaňovaný srážkou přímo u zdroje. Fyzické 

osoby tvoří samostatné základy daně zejména u následujících příjmů: 

 úroky z vkladů na běžných účtech (podle banky nejsou určeny k podnikání), 

 úroky plynoucí ze směnek vystavených bankou k zajištění vkladu, 

 úroky z vkladů na úsporných účtech, 

 úroky a jiné výnosy z vkladních listů, 
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 úrokové výnosy z obligací apod., 

 dividendy a podíly na zisku kapitálových společností a družstev, 

 podíly na zisku tichého společníka (17). 

Do dílčího základu daně u příjmů z kapitálového majetku se řadí např. následující příjmy: 

 úroky z vkladů na běžných účtech (podle banky jsou určeny k podnikání), 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, tj. přijaté úroky (17). 

Poplatník České republiky nemá možnost, v souvislosti s příjmy z kapitálového majetku, 

uplatnit žádné výdaje (17). 

 Příjmy z nájmu 

Do dílčího základu daně podle § 9 čZDP příjmů z nájmu jsou vždy zařazeny příjmy 

z nájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor a movitých věcí. Pokud 

je příjem z nájmu movité věci pouze příležitostný, je zařazen do ostatních příjmů, tedy 

§ 10 čZDP (17). 

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou uplatňovány obdobným způsobem 

jako u příjmů ze samostatné činnosti. Nájem ovšem není podnikáním, ale nakládáním 

s majetkem. Pokud tedy poplatník prokazuje výdaje související s nájmem, tak mu nikdy 

nevzniká obchodní majetek, i když majetek užívaný k nájmu může odepisovat nebo jiným 

způsobem odečítat výdaje s ním související (17). 

V případě, že poplatník neuplatní skutečné výdaje, může použít výdaje paušální ve výši 

30% ze všech příjmů spadajících do dílčího základu daně § 9, nejvýše však do částky 

600 000 Kč. Zároveň se ale připraví o možnost uplatnění slevy na manžela a daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě (19, § 9 odst. 4 čZDP). 
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 Ostatní příjmy 

Ostatní příjmy zahrnují všechny zdanitelné příjmy, které nejsou zachyceny 

v § 6 až § 9 čZDP. To platí, i pokud tvořily ve zmíněných paragrafech samostatný základ 

daně. Příjmy v § 10 lze snížit o prokazatelné výdaje. Nelze však uplatnit např. odpisy 

majetku. Paušální výdaje může poplatník uplatnit v jediném případě, a to u 

příležitostných příjmů ze zemědělské výroby. Uvedená výjimka jako jediná povoluje 

použít v dílčím základu daně kombinaci paušálních a skutečných výdajů. Výdaje lze 

uplatnit pouze do výše jednoho druhu příjmů. V případě vzniku ztráty např. z prodeje 

nemovitosti, nelze o tuto ztrátu snížit ZD z dalších druhů příjmů v DZD (17). 

 Mezi ostatní příjmy zdaňované v dílčím základu daně patří například: 

 příjmy z příležitostného nájmu movitých věci nebo příjmy z příležitostných 

činností, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství 

neprovozovaného podnikatelem, 

 příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, 

 přijaté výživné, důchody a obdobně se opakující požitky, 

 výhry v loteriích, sázkách, reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných 

soutěží, ze sportovních soutěží apod., 

 příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštních 

právních předpisů (19, § 10 odst. 1 čZDP). 

Kromě příjmů osvobozených v § 4 čZDP jsou osvobozeny i další příjmy v § 10. 

Osvobození je provedeno určením minimální hranice příjmů, potřebné pro zařazení 

daného příjmu do DZD (19, § 10 odst. 4 čZDP). 

 Základ daně 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud 

dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 není stanoveno jinak“ (19, § 5 odst. 1 čZDP). 
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V tabulce níže bude popsáno určení základu daně (ZD) pomocí dílčích základů daně 

(DZD) jednotlivých druhů příjmů. 

 

Tvorba DZD z příjmů FO 

§ 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

+ pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti a 

na veřejné zdravotní pojištění 

= DZD § 6 – ze závislé činnosti 

§ 7 PŘÍJMY ZE SAMOSTATNÉ ČINNOSTI 

- výdaje na udržení, zajištění a dosažení příjmů 

= DZD § 7 – ze samostatné činnosti 

§ 8 PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU 

= DZD § 8 – z kapitálového majetku 

§ 9 PŘÍJMY Z NÁJMU 

- výdaje na udržení, zajištění a dosažení příjmů 

= DZD § 9 – z nájmu 

§ 10 OSTATNÍ PŘÍJMY 

- výdaje na dosažení příjmů 

= DZD § 10 – ostatní příjmy 
 

Tabulka 2: Dílčí základy daně z příjmů FO (Upraveno dle (14), (17)) 

 Zdaňovací období 

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

obdobím daně z příjmu fyzických osob je kalendářní rok“(19, § 16b čZDP). 

 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob v České republice činí 15%. Pro výpočet daně je 

nutné ZD zaokrouhlit na celé stokoruny dolů a následně odečíst nezdanitelné části ZD 

a odčitatelné položky od ZD (19, § 16 čZDP). 
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„Solidární zvýšení daně činí 7% procent z kladného rozdílu mezi 

a) součtem příjmů zahrnovaných do základu daně podle § 6 a dílčího základu daně 

podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení“(19, § 16a odst. 2 čZDP). 

 Algoritmus výpočtu daně v České republice 

Následující tabulka znázorňuje algoritmus výpočtu daňové povinnosti FO 

 

ZÁKLAD DANĚ 

- úhrn nezdanitelných částí ZD (§ 15 čZDP) 

- odčitatelné položky od ZD (§ 31 čZDP) 

= SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé 100 koruny dolů) 

* sazba daně (§ 16 čZDP) 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 a § 35ba čZDP)  

- daňové zvýhodnění (§ 35c a § 35d čZDP) 

= DAŇOVÁ POVINNOST (nedoplatek, přeplatek, bonus) 
 

Tabulka 3: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti v ČR (Upraveno dle (14), (17)) 

 Nezdanitelná část základu daně 

Poplatník má možnost si od ZD odečíst tzv. nezdanitelnou část základu daně, do které 

patří např. následující příjmy: 

 hodnotu bezúplatného plnění (dříve dar) podle § 15 odst. 1 čZDP, 

 částka rovnající se úrokům z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního 

úvěru poskytnutého bankou nebo stavební spořitelnou, který poplatník využije na 

financování bytových potřeb, 
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 příspěvek na penzijním připojištění, penzijním pojištění nebo doplňkovém 

penzijním spoření, 

 poplatníkem zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění pří splnění 

zákonem stanovených podmínek, 

 zaplacené členské příspěvky, 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (18). 

Téměř všechny příjmy spadající do § 15 čZDP jsou omezeny částkou v nominálním nebo 

procentuálním vyjádření (18).  

 Osvobození od daně 

Od daně z příjmů FO je osvobozeno, po splnění zákonem daných podmínek, velké 

množství příjmů. Důležitou skupinu osvobozených příjmů tvoří příjmy sociální a penze. 

Mezi další osvobozené příjmy patří příjmy z prodeje majetku, náhrady škody, pojistná 

plnění či některé výhry (17).  

Příjmy z prodeje majetku často podléhají tzv. časovému testu. Jedná se o dobu, která 

uběhla mezi nabytím a prodejem majetku. V rámci cílů bytové politiky jsou osvobozeny 

od daně např. úroky z vkladů na stavebním spoření, v případě, že jsou splněny zákonem 

stanovené podmínky. Taxativní výčet osvobozených příjmů se nachází v § 4 čZDP. 

Žádný s osvobozených příjmů se neuvádí v daňovém přiznání (17). 

 Odčitatelné položky 

Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odpočet na podporu 

odborného vzdělávání a daňovou ztrátu, které vznikla za předchozí zdaňovací období 

nebo jeho část. Daňovou ztrátu je možno odečíst nejpozději do pátého zdaňovacího 

období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém vznikla ztráta. 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání lze 

uplatnit nejpozději ve třetím období následujícím po období, kdy vznikly. Příčinou 

neuplatnění těchto odpočtů může být nízký ZD nebo daňová ztráta (19, § 34 čZDP). 
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 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění upravuje § 35 až 35c čZDP. V případě splnění 

podmínek pro uplatnění daných slev či zvýhodnění si poplatník odečte slevu nebo 

zvýhodnění od již vypočítané daně. Tabulka níže nabízí výčet slev na dani a daňových 

zvýhodnění v ČR: 

 

 

NÁZEV 

 

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ 

 

VÝŠE SLEVY 

 

Sleva na 

poplatníka 

Slevu může uplatnit každý poplatník 

s výjimkou těch pobírající starobní 

důchod k 1. lednu daného zdaňovacího 

období. 

 

24 840 Kč 

 

Sleva na 

manžela 

V případě že manžel/ka nemá vlastní 

příjmy převyšující 68 000 Kč za 

zdaňovací období a žije s poplatníkem ve 

společně hospodařící domácnosti. 

24 840 Kč; je-li 

manžel/ka držitelem 

průkazu ZTP/P sleva 

se zvyšuje na 

dvojnásobek 

Základní 

sleva na 

invaliditu 

Slevu si může nárokovat poplatník 

pobírající invalidní důchod pro invaliditu 

prvního nebo druhého stupně. 

 

2 520 Kč 

Rozšířená 

sleva na 

invaliditu 

Slevu si nárokuje poplatník pobírající 

invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně. 

 

5 040 Kč 

Sleva na 

držitele 

průkazu 

ZTP/P 

 

 

Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P. 

 

 

16 140 Kč 

 

Sleva na 

studenta 

Poplatník se soustavně připravuje 

studiem na budoucí povolání, až do 

dovršení 26 let. V případě prezenčního 

studia doktorského programu až do 

dovršení 28 let. 

 

 

4 020 Kč 

 

Daňové 

zvýhodnění 

na vyživované 

dítě 

 

 

Vyživované dítě žije s poplatníkem ve 

společně hospodařící domácnosti na 

území členského státu EU nebo státu 

tvořícího EHP. 

1. dítě 13 404 Kč 

2. dítě 15 804 Kč 

3. a každé další 

17 004 Kč; 

je-li držitelem průkazu 

ZTP/P zvyšuje se 

sleva na dvojnásobek 
 

Tabulka 4: Slevy na dani v České republice (Upraveno dle (19, čZDP)) 
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V případě fyzických osob je podle § 35ba odst. 1 g) a § 35bb čZDP možné uplatnit si 

slevu za umístění dítěte. Jedná se o dítě předškolního věku. Dítě musí žít s poplatníkem 

ve společně hospodařící domácnosti a možnost uplatnění slevy má pouze jeden poplatník, 

které dané dítě v domácnosti vyživuje. Sleva za každé vyživované dítě může být 

maximálně ve výši minimální mzdy (19, § 35bb čZDP). 

V případě, že je součet DZD, u kterých byl k určení výdajů použit paušál, vyšší než 50% 

celkového ZD, pak může poplatník přijít o možnost uplatnění slevy na manžela a 

daňového zvýhodnění (19, § 35ca čZDP). 

Daňový bonus může poplatník využít v případě, že je jeho hodnota větší než 100 Kč, ale 

uznatelným je pouze do výše 60 300 Kč za rok (19, § 35c odst. 3 čZDP). 

2.6 Daň z příjmů fyzických osob v SR 

Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z prijmov ve znění pozdějších předpisů (dále jen sZDP) 

upravuje daň z příjmů fyzických osob na Slovensku. Zákon rozděluje příjmy fyzických 

osob do čtyř paragrafů. Příjmy ze závislé činnosti (§ 5), příjmy z podnikání, jiné 

samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu a z užití díla a uměleckého výkonu (§ 6), 

zvláštní základ daně z kapitálového majetku (§ 7) a ostatní příjmy (§ 8). Zákon o dani 

z příjmů vysvětluje jak pracovat s jednotlivými příjmy FO, pomáhá s použitím metod na 

snížení daňové povinnosti a říká, co znamenají pojmy v něm obsažené. Následné 

podkapitoly definují podmínky pro podání daňového přiznání, rozeberou paragrafy 

zahrnující příjmy FO a vysvětlí důležité daňové pojmy (22, sZDP). 

 Daňové přiznání 

Daňové přiznání z příjmů fyzických osob podává každý poplatník, jehož celkové 

zdanitelné příjmy přesáhly za rok sumu 1 901,67 EUR nebo vykazuje daňovou ztrátu. 

V případě daňových rezidentů se přihlíží k celosvětovým příjmům. Jestliže poplatník 

dosáhl pouze příjmů ze závislé činnosti a požádal svého zaměstnavatele o vykonání 

ročního zúčtování, podávat daňové přiznání nemusí (23). 
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Od podání daňového přiznání je osvobozen také poplatník, který pobírá pouze příjmy od 

zahraničního zastupitelského úřadu na území SR a je poplatníkem, který využívá výhod 

a imunit podle mezinárodního práva nebo pobírá jen příjmy plynoucí zaměstnancům 

Evropské unie nebo jejich orgánů, které byly prokazatelně zdaněny ve prospěch 

souhrnného rozpočtu Evropské unie. Povinnost podání zaniká i v situaci, kdy se jedná o 

příjmy osvobozené (22, § 32 odst. 4 sZDP). 

 Předmět daně 

„Předmětem daně jsou 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 5),  

b) příjmy z podnikání, z jiné samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu a z užití díla 

a uměleckého výkonu (§ 6), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 7), 

d) ostatní příjmy (§ 8)“ (22, § 3 odst. 1 sZDP). 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou např. následující příjmy: 

 příjem získaný darováním nebo děděním nemovitosti, movité věci, práva nebo 

jiné majetkové hodnoty, 

 úvěr nebo půjčka, 

 podíl člena pozemkového společenství s právní subjektivitou na výnosech a na 

majetku určeném k rozdělení, 

 daň z přidané hodnoty zahrnutá v ceně zboží nebo služby, pokud jde o plátce daně 

z přidané hodnoty, 

 příjem plynoucí z důvodu nabytí nových akcií a podílů (22, § 3 odst. 2 sZDP). 

 

 



 

29 

 

 Základ daně 

Fyzické osoba zjistí svůj základ daně jako součet dílčích základů daně příjmů ze závislé 

činnosti (§ 5), příjmů z podnikání (§ 6 odst. 1) a příjmů z jiné samostatně výdělečné 

činnosti (§ 6 odst. 2), které se sníží o nezdanitelnou část základu daně a dílčích základů 

daně z příjmů z pronájmu (§ 6 odst. 3), příjmů z užití díla a uměleckého výkonu 

(§ 6 odst. 4), z kapitálových příjmů (§ 7) a z ostatních příjmů (§ 8) (23). 

Poplatník může snížit dílčí základ daně, u příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti, o daňovou ztrátu. Odpočet daňové ztráty provede podle § 30 sZDP . Ztrátu nesmí 

uplatnit poplatník využívající paušální výdaje (23). 

Do základu daně z příjmů fyzických osob se nezahrnuje příjem, u kterého je určen výběr 

srážkou podle § 43 odst. 6 sZDP a uplatněním této srážky se považuje daňová povinnost 

za splněnou (23). 

 Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti jsou např. následující: 

 příjmy z pracovněprávního vztahu, služebního poměru, státně zaměstnaneckého 

poměru, členského poměru, nebo obdobného vztahu, ve kterém poplatník 

dodržuje pokyny a příkazy plátce daně, 

 příjmy zá práci likvidátorů, prokuristů, nucených správců, členů družstev, 

společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů 

komanditních společností, 

 odměny za výkon funkce ve státních orgánech, v orgánech územní samosprávy a 

v orgánech jiných právnických osob nebo společenství, 

 odměny obviněných ve vazbě a odměny odsouzených ve výkonu trestu odnětí 

svobody poskytovaného podle zvláštního předpisů, 

  příjmy z prostředků sociálního fondu poskytovaného podle zvláštního předpisu, 

 obslužné, 
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 odměna za výkon funkce předsedy, člena a zapisovatele volební komise, 

předsedu, člena a zapisovatele pro referendum a sčítacího komisaře, 

 odměna za produktivní práci žáka střední odborné školy a příjem studenta vysoké 

školy v čase odborné praxe, 

 příjmy z činností sportovce na základě smlouvy o profesionálním vykonávání 

sportu podle zvláštního předpisu (22, § 5 odst. 1 sZDP). 

Do příjmů ze závislé činnosti vstupuje u poplatníka také 1% ze vstupní ceny motorového 

vozidla poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem za každý i započatý měsíc, ve 

kterém je vozidlo využíváno na služební i soukromé účely. Jestliže není do vstupní ceny 

zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se vstupní cena vozidla o 

DPH zvýší (22, § 5 odst. 3 a) sZDP). 

 Příjmy z podnikání, z jiné samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu a 

z užití díla a uměleckého výkonu 

Příjmy z podnikání 

Podle § 6 odst. 1 sZDP mezi příjmy z podnikání patří: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (samostatně 

hospodařící rolník), 

 příjmy ze živnosti (živnostenské oprávnění), 

 příjmy z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisu (notář, daňový 

poradce, auditor, exekutor), 

 příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti (23). 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti 

Mezi příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti podle § 6 odst. 2 sZDP patří: 
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 příjmy z vytvoření díla, uměleckého výkonu a vydávání, rozmnožování a 

rozšiřování literárních děl na vlastní náklady, 

 příjem autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasů a televize, u kterých autor 

předem uzavřel písemnou dohodu s plátcem daně o výplatě honoráře bez 

uplatnění srážkové daně, 

 příjem z použití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, 

 příjem z činností, které nejsou podnikáním ani živností 

 příjmy znalců a tlumočníků, 

 příjmů zprostředkovatele podle zvláštních předpisů (23). 

Příjmy z pronájmu 

Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu nemovitostí včetně příjmů z pronájmu 

movitých věci, které jsou pronajímány jako příslušenství nemovitosti 

(22, § 6 odst. 3 sZDP). 

Příjmy z užití díla a uměleckého výkonu 

Podle § 6 odst. 4 sZDP patří mezi příjmy z užití díla a uměleckého výkonu příjmy 

vyplácené podle zvláštního předpisu. Tyto příjmy zahrnují příjmy dosažené na základě 

licenční smlouvy podle § 40 autorského zákona, jakož i na základě smíšené smlouvy 

v úhrnné částce spolu s vytvořením díla (23). 

Daňové výdaje 

Poplatník může uplatnit skutečné výdaje na základě vedení daňové evidence nebo na 

základě jednoduchého či podvojného účetnictví. U příjmů z podnikání, jiné samostatně 

výdělečné činnosti a užití díla a uměleckého výkonu, při splnění podmínek uvedených v 

§ 6 odst. 10 sZDP, lze využít paušálních výdajů ve výši 30% z příjmů uvedených činností, 

maximálně však do výše 5 040 EUR ročně (23). 
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 Příjmy z kapitálového majetku 

Mezi příjmy z kapitálového majetku patří: 

a) úroky a ostatní výnosy z cenných papírů, 

b) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, z peněžních 

prostředků na vkladním účtu, účtu stavebního spoření a z běžného účtu, který není 

určený k podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

c) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a úroky s hodnoty splaceného 

vkladu v dohodnuté výši společníků veřejných obchodních společností, 

d) dávky z doplňkového důchodového spoření a vyplacené odstupné podle 

zvláštních předpisů, 

e) plnění z pojištění v případě dožití určitého věku, jednorázové vyrovnání nebo 

odbytné vyplácené v případě předčasného skončení pojištění osob, 

f) výnosy ze směnek kromě příjmů z jejich prodeje, 

g) příjmy z podílových listů dosažené z jejich vyplacení, 

h) výnosy ze státních dluhopisů a pokladních poukázek (22, § 7 odst. 1 sZDP). 

Do zvláštního základu daně se zahrnují příjmy v písmenech a) až c), f) a h) nesnížené 

výdaje jiné než výdaje uvedené v § 7 odst. 7 sZDP (22, § 7 odst. 4 sZDP). 

 Ostatní příjmy 

Do ostatních příjmů zahrnuje poplatník všechny příjmy neuvedené v § 5 sZDP, § 6 sZDP 

a § 7 sZDP. Pod § 8 patří např. příjmy z převodu vlastnictví nemovitostí, opcí a cenných 

papírů, příjmy z prodeje movitých věci, příjmy z derivátových operací, příjmy za výkup 

odpadu vyplacené podle zvláštního předpisu, příjmy na základě smlouvy o sponzorství 

ve sportu, přijaté sportovcem podle zvláštního předpisu, náhrady za ztracený čas 

dobrovolníka zapsaného v informačním systému sportu podle zvláštního předpisu a 

příjmy z příležitostných činností včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství a z příležitostného pronájmu movitých věcí (22, § 8 odst. 1 sZDP). 
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 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím fyzických osob na Slovensku je kalendářní rok. Tedy období 

od 1. ledna do 31. prosince daného roku (23). 

 Sazba daně 

Slovenská republika využívá progresivního zdanění příjmů FO. Sazba daně je tedy 19% 

z té části základu daně, který nepřesáhne 176,8násobek platného životního minima a 25% 

z té části základu daně, který přesáhne 176,8násobek platného životního minima. 

Slovenská legislativa stanovuje výjimky v použití sazeb, které se nachází v § 15a, § 43 

a § 44 sZDP (22, § 15 odst. 1 a) sZDP). 

 Algoritmus výpočtu daně 

DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ (§ 5 a § 6 odst. 1 a 2 sZDP) 

- nezdanitelné části základu daně (§ 11 sZDP) 

= SNÍŽENÝ DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ 

+ dílčí základy daně (§ 6 odst. 3 a 4, § 7 a § 8 sZDP) 

= ZÁKLAD DANĚ 

- daňová ztráta (§ 30 sZDP)  

= SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ 

* sazba daně (§ 15 odst. 1 a) sZDP) 

= DAŇ 

- daňový bonus (§ 33 sZDP) 

= DAŇOVÁ POVINNOST (nedoplatek, přeplatek, bonus) 
 

Tabulka 5: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti v SR (Upraveno dle (22, sZDP)) 
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 Nezdanitelná část základu daně 

Nezdanitelná část základu daně na poplatníka 

Slovenský poplatník daně z příjmů FO má možnost uplatnit u tzv. aktivních příjmů 

nezdanitelnou část základu daně na poplatníka. Aktivními příjmy jsou příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z podnikání a příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti v závislosti od 

základu daně vykázaného z těchto příjmů (23). 

U příjmů rovnajícím se nebo nižším než 19 809 EUR se nezdanitelná část základu daně 

na poplatníka 3 803,33 EUR. Při příjmech vyšších než 19 809 EUR se nezdanitelná část 

spočítá jako rozdíl mezi sumou 8 755,578 a jedné čtvrtiny základu daně poplatníka. 

V případě, že je výsledek nižší než nula, pak se roční nezdanitelná část základu daně na 

poplatníka rovná nule (23). 

Nezdanitelná část základu daně na manžela/manželku 

Dalším prostředkem ke snížení daňové povinnosti je pro poplatníka, který má příjmy ze 

závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti, 

uplatnění nezdanitelné časti základu daně na manželku (manžela) (23). 

Odečet může poplatník uplatnit v případě, že manželka žije s poplatníkem ve společné 

domácnosti a splní alespoň jednu z následujících podmínek: 

 starala se o vyživované nezletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti,  

 v daném zdaňovacím období pobírala příspěvek na opatrování, 

 byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, 

 je považována za občana se zdravotním postižením, 

 je považována za občana s těžkým zdravotním postižením (23). 

Uplatnit nezdanitelnou část základu daně na manželku je možné za každý měsíc, na jehož 

začátku byla splněna alespoň jedna z podmínek. Hodnota uplatněné nezdanitelné části 

závisí na výši příjmů poplatníka, který nezdanitelnou část základu daně na manželku 

využívá (23). 
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Jestliže je příjem poplatníka nižší nebo roven 35 022,31 EUR za zdaňovací období, rovná 

se nezdanitelná část základu daně na manželku: 

 3 803,33 EUR, v případě, že manželka žijící s ním ve společné domácnosti 

neměla žádný vlastní příjem za dané zdaňovací období, 

 rozdíl mezi hodnotou 3 803,33 EUR a vlastním ročním příjmem manželky, žijící 

s ním ve společné domácnosti, který je nižší než 3 803,33 EUR, 

 nula, jestliže měla manželka roční příjem přesahující částku 3 803,33 EUR (23). 

Při příjmu poplatníka vyšším než 35 022,31 EUR za zdaňovací období, je nezdanitelná 

část základu daně na manželku určena jako: 

 rozdíl mezi částkou 12 558,906 a jednou čtvrtinou základu daně poplatníka, 

jestliže manželka žijící s poplatníkem ve společné domácnosti neměla žádné 

vlastní příjmy; když je výsledná hodnota menší než nula, nezdanitelná část 

základu daně na manželku je rovna nule, 

 rozdíl mezi částkou 12 558,906 a jednou čtvrtinou základu daně poplatníka 

sníženou o vlastní příjem manželky žijící s ním ve společné domácnosti; v situaci, 

kdy je výsledná hodnota menší než nula, nezdanitelná část základu daně na 

manželku je rovna nule (23). 

Do vlastního příjmu manželky se započítává jakýkoliv příjem, i když jde o příjem 

osvobozený s výjimkou zaměstnanecké prémie, daňového bonusu, zvýšení důchodu pro 

bezmocnost a s výjimkou státních sociálních dávek, snížený o zaplacené pojistné a 

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které musela platit (23). 

 Daňový bonus 

Daňový bonus na vyživované dítě má právo uplatniti si každý poplatník, jehož příjmy ze 

závislé činnosti dosahují alespoň 2 280 EUR nebo příjmy z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti, u kterých vykázal základ daně, dosahují alespoň 2 280 EUR a splní 

zákonem dané podmínky. Roční výše daňového bonusu na vyživované dítě je rovna 

částce 256,92 EUR (za jeden měsíc lze uplatnit 21,41 EUR) (23). 
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Podmínky pro uplatnění daňového bonusu: 

 dítě je vyživováno v domácnosti poplatníka, 

 poplatník dosáhl zdanitelných příjmů alespoň ve výši 2 280 EUR, 

 doložení příslušného dokladu, kterým je rodný list dítěte, potvrzení o návštěvě 

školy na příslušné školské roky nebo potvrzení příslušného úřadu, že se jedná o 

vyživované dítě, které se nemůže připravovat na budoucí povolání studiem nebo 

vykonávat závislou činnost pro chorobu nebo úraz (23).  

 Příjmy osvobozené od daně 

Slovenský zákon o dani z příjmu uvádí v § 9 výčet příjmů osvobozených od daně z příjmů 

fyzických osob. Do těchto příjmů patří například: 

 prodej nemovitosti po uplynutí pěti let od jejího nabytí nebo vyřazení 

z obchodního majetku, 

 prodej nemovitosti nabyté děděním v přímé řadě nebo některým z manželů, pokud 

uplynulo alespoň pět let od prokazatelného nabytí zůstavitele nebo vyřazení 

z obchodního majetku, 

 prodej movité věci s výjimkou prodeje movité věci, která byla zařazena do 

obchodního majetku, a to do pěti let od jejího vyřazení z obchodního majetku, 

 výhry v loteriích a obdobných hrách provozovaných na základě povolení 

vydaného podle zvláštních předpisů a obdobné výhry ze zahraničí, 

 úroky z přeplatku na dani zapříčiněného správcem daně (22, § 9 sZDP). 
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3 Výpočet daně ve srovnávaných státech 

Následující kapitola bude sloužit jako ukázka rozdílu ve zdaňování jednotlivých příjmů 

fyzických osob ve srovnávaných státech. V příkladech budou uvedeny informace nutné 

pro daný výpočet, samotný výpočet formou tabulky, popis a vysvětlení řešeného 

problému. 

3.1 Příjmy ze závislé činnosti 

V první části budou porovnávány příjmy ze závislé činnosti, a to s minimální, průměrnou 

a nadprůměrnou mzdou obou poplatníků. Některé z hodnot byly určeny na základě 

statistik českého a slovenského statistického úřadu. 

 Výpočet daňové povinnosti u poplatníků s minimální mzdou 

Pro výpočet daňové povinnosti jsou v následujícím příkladu, použity hodnoty minimální 

mzdy ve srovnávaných státech. Minimální mzda v České republice za rok 2015 je ve výši 

9 200 Kč. Na Slovensku je minimální mzda za rok 2015 380 EUR (26). 

1. příklad – ČR 

 Pan Čech 35 let (ženatý, 2 děti) je zaměstnaný na HPP v Brně a pobírá měsíční mzdu ve 

výši minimální mzdy 9200 Kč. Podepsal prohlášení podle § 38k čZDP. Panu Čechovi 

jsou pravidelně sráženy zálohy na daň jeho zaměstnavatelem. Manželka pana Čecha 

dosahuje ročního příjmu vyššího než 68 000 Kč. Obě děti navštěvují základní školu. 

Nejprve bude určena výše SHM, následně výše čisté mzdy a nakonec čistá mzda 

poplatníka po uplatnění daňového bonusu (za rok nesmí překročit částku 60 300 Kč). 
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Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 9 200 Kč 

SP a ZP za zaměstnavatele (25% + 9%) 3 128 Kč 

Základ daně (SHM) 12 328 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 12 400 Kč 

Zálohová daň 15% 1 860 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Zálohová daň po slevách 0 Kč 

Daňové zvýhodnění na dvě děti 2 434 Kč 

Daňový bonus 2 434 Kč 
 

Tabulka 6: Výpočet zálohy na dani poplatníka ČR – minimální mzda (Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 9 200 Kč 

SP a ZP za zaměstnance (6,5% + 4,5%) 1 012 Kč 

Daňový bonus 2 434 Kč 

Čistá mzda 10 622 Kč 
 

 Tabulka 7: Výpočet čisté mzdy poplatníka ČR – minimální mzda (Vlastní zpracování) 

 

2. příklad - SR  

Pan Slovák 35 let (ženatý, 2 děti) je zaměstnaný na HPP v Trenčíně a pobírá měsíční 

mzdu ve výši minimální mzdy 380 EUR. Panu Slovákovi jsou pravidelně sráženy zálohy 

na daň jeho zaměstnavatelem, u kterého podepsal prohlášení k dani. Manželka pana 

Slováka dosahuje ročního příjmu vyššího než 3 803,33 EUR. Obě děti navštěvují základní 

školu. 

Nejprve bude určena výše čisté mzdy, následně na to náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance a nakonec vytvořen graf mzdového přehledu. 
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Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 380 EUR 

SP a ZP za zaměstnance (9,4% + 4%) 35,72 EUR 

SP a ZP za zaměstnavatele (25,2% + 10%) 95,76 EUR 

Základ daně 344,28 EUR 

Nezdanitelná část základu daně (NZČD) 316,94 EUR 

Základ daně před zdaněním 27,34 EUR 

Daň 19% 5,19 EUR  

Daňový bonus na dvě děti 42,82 EUR 

Daňový bonus 37,63 EUR 

Čistá mzda 381,91 EUR 

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance (SHM) 475,76 EUR 
 

Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy poplatníka SR – minimální mzda (Vlastní zpracování) 

 
 

Graf 1: Mzdový přehled SR – minimální mzda (Vlastní zpracování) 

 Výpočet daňové povinnosti u poplatníka s průměrnou mzdou 

Pro výpočet daňové povinnosti jsou v následujícím příkladu, použity hodnoty průměrné 

mzdy za 4. čtvrtletí ve srovnávaných státech. Průměrná mzda v České republice za 

4. čtvrtletí roku 2015 je ve výši 28 152 Kč. Na Slovensku je průměrná mzda za 4. čtvrtletí 

roku 2015 956 EUR (24), (25). 
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1. příklad – ČR 

Pan Čech 35 let (ženatý, 2 děti) je zaměstnaný na HPP v Brně a pobírá měsíční mzdu ve 

výši průměrné mzdy 28 152 Kč. Podepsal prohlášení podle § 38k čZDP. Panu Čechovi 

jsou pravidelně sráženy zálohy na daň jeho zaměstnavatelem. Manželka pana Čecha 

dosahuje ročního příjmu vyššího než 68 000 Kč. Obě děti navštěvují základní školu. 

Nejprve bude určena výše SHM, následně výše čisté mzdy a nakonec čistá mzda 

poplatníka po zaplacení výsledné zálohy na daň. 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 28 152 Kč 

SP a ZP za zaměstnavatele (25% + 9%) 9 572 Kč 

Základ daně (SHM) 37 724 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 37 800 Kč 

Zálohová daň 15% 5 670 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Zálohová daň po slevách 3 600 Kč 

Daňové zvýhodnění na dvě děti 2 434 Kč 

Výsledná záloha na daň 1 166 Kč 
 

Tabulka 9: Výpočet zálohy na dani poplatníka ČR – průměrná mzda (Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 28 152 Kč 

SP a ZP za zaměstnance (6,5% + 4,5%) 3 097 Kč 

Záloha na daň 1 166 Kč 

Čistá mzda 23 889 Kč 
 

Tabulka 10: Výpočet čisté mzdy poplatníka ČR – průměrná mzda (Vlastní zpracování) 

 

2. příklad – SR 

Pan Slovák 35 let (ženatý, 2 děti) je zaměstnaný na HPP v Trenčíně a pobírá měsíční 

mzdu ve výši průměrné mzdy 956 EUR. Panu Slovákovi jsou pravidelně sráženy zálohy 

na daň jeho zaměstnavatelem, u kterého podepsal prohlášení k dani. Manželka pana 

Slováka dosahuje ročního příjmu vyššího než 3 803,33 EUR. Obě děti navštěvují 

základní školu. 
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Nejprve bude určena výše čisté mzdy, následně na to náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance a nakonec vytvořen graf mzdového přehledu. 

 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 956 EUR 

SP a ZP za zaměstnance (9,4% + 4%) 128,10 EUR 

SP a ZP za zaměstnavatele (25,2% + 10%) 336,50 EUR 

Základ daně 827,90 EUR 

Nezdanitelná část základu daně (NZČD) 316,94 EUR 

Základ daně před zdaněním 510,96 EUR 

Daň 19% 97,08 EUR  

Daňový bonus na dvě děti 42,82 EUR 

Záloha na daň 54,26 EUR 

Čistá mzda 773,64 EUR 

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance (SHM) 1 292,50 EUR 
 

Tabulka 11: Výpočet čisté mzdy poplatníka SR – průměrná mzda (Vlastní zpracování) 

 

 

Graf 2: Mzdový přehled SR – průměrná mzda (Vlastní zpracování) 
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 Výpočet daňové povinnosti u poplatníka s nadprůměrnou mzdou 

Následující dvojice příkladů ukazuje srovnání poplatníků obou států s nadprůměrnými 

příjmy. Výše příjmu je určena stejnou částkou přepočítanou podle kurzu 27 Kč za 1 EUR. 

Dále budou oba poplatníci využívat služební vozidlo a uplatňovat si slevu na manželku 

popřípadě nezdanitelnou část základu daně na manželku. 

 1. příklad – ČR 

Pan Čech 40 let (ženatý, 3 děti) je zaměstnaný na HPP v Brně a pobírá měsíční mzdu ve 

výši 112 050 Kč. Podepsal prohlášení podle § 38k čZDP. Panu Čechovi jsou pravidelně 

sráženy zálohy na daň jeho zaměstnavatelem. Manželka pana Čecha nedosahuje žádných 

příjmů. Všechny děti navštěvují základní školu. Pan Čech má taky celý rok k dispozici 

motorové vozidlo z pořizovací cenou 1 053 000 Kč. 

Nejprve bude určena výše SHM, následně výše čisté mzdy a nakonec čistá mzda 

poplatníka po zaplacení výsledné zálohy na daň. 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 122 580 Kč 

SP a ZP za zaměstnavatele (25% + 9%) 37 643 Kč 

Základ daně (SHM) 160 223 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 160 300 Kč 

Zálohová daň 15% 24 045 Kč 

Solidární zvýšení daně 7% 1 130 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Sleva na manželku 2 070 Kč 

Zálohová daň po slevách 21 035 Kč 

Daňové zvýhodnění na tři děti 3 851 Kč 

Výsledná záloha na daň 17 184 Kč 
 

Tabulka 12: Výpočet zálohy na dani poplatníka ČR – nadprůměrná mzda (Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 122 580 Kč 

SP a ZP za zaměstnance (6,5% + 4,5%) 12 435 Kč 

Záloha na daň 17 184 Kč 

Čistá mzda 92 961 Kč 
 

Tabulka 13: Výpočet čisté mzdy poplatníka ČR – nadprůměrná mzda (Vlastní zpracování) 
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V příkladu bylo použito solidární zvýšení daně ve výší 7% z hrubé mzdy. To je určeno 

ze základu daně přesahující příjmy 1 227 328 Kč (48násobek průměrné mzdy za celý rok 

2015). Z důvodu příjmů nad 1 227 328 Kč byl také uplatněn maximálně možný odvod 

sociálního pojištění limitovaný procentní částkou z dané částky (25% za zaměstnavatele 

a 6,5% za zaměstnance). Do hrubé mzdy bylo připočítáno 1% z pořizovací ceny 

používaného vozidla podle § 6 odst. 6 čZDP. 

2. příklad – SR 

Pan Slovák 40 let (ženatý, 3 děti) je zaměstnaný na HPP v Trenčíně a pobírá měsíční 

mzdu ve výši 4 150 EUR. Panu Slovákovi jsou pravidelně sráženy zálohy na daň jeho 

zaměstnavatelem, u kterého podepsal prohlášení k dani. Manželka pana Slováka 

nedosahuje žádných příjmů. Všechny děti navštěvují základní školu. Pan Slovák má taky 

celý rok k dispozici motorové vozidlo z pořizovací cenou 39 000 EUR. 

Nejprve bude určena výše čisté mzdy, následně na to náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance a nakonec vytvořen graf mzdového přehledu. 

Položka Částka 

Hrubá měsíční mzda 4 540 EUR 

SP a ZP za zaměstnance (9,4% + 4%) 552,08 EUR 

SP a ZP za zaměstnavatele (25,2% + 10%) 1 453.60 EUR 

Základ daně 3 987,92 EUR 

Nezdanitelná část základu daně (NZČD) 0 EUR 

Nezdanitelná část základu daně na manželku 0 EUR 

Základ daně před zdaněním 3 987,92 EUR 

Daň 19% a 25% 821,86 EUR  

Daňový bonus na tři děti 64,23 EUR 

Záloha na daň 757,63 EUR 

Čistá mzda 3 230,29 EUR 

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance (SHM) 5 993,60 EUR 
 

Tabulka 14: Výpočet čisté mzdy poplatníka SR – nadprůměrná mzda (Vlastní zpracování) 
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Graf 3: Mzdový přehled SR – nadprůměrná mzda (Vlastní zpracování) 

 

Poplatníkova nezdanitelná část základu daně na manželku, která nedosahuje žádných 

příjmů je rovna nule, protože jejím výpočtem byla získána záporná hodnota. Nezdanitelná 

část základu daně na manželku se vypočítá z rozdílu sumy 12 558,906 (63,4násobek 

platného životního minima) a jedné čtvrtiny základu daně poplatníka. Jelikož jeho příjmy 

přesáhly částku 19 809 EUR, jeho nezdanitelné část základu daně se určí z rozdílu sumy 

8 755,578 a jedné čtvrtiny základu daně poplatníka. Hodnota výsledku výpočtu byla opět 

záporná, a proto je také nezdanitelná část základu daně rovna nule. Do hrubé mzdy bylo 

připočítáno 1% z pořizovací ceny používaného vozidla podle § 5 odst. 3 a) sZDP. 

 Komparace měsíčního daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti 

 

Graf 4: Srovnání měsíčního daňového zatížení (Vlastní zpracování) 
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Tabulka ukazuje míru měsíčního daňového zatížení poplatníků v obou státech. Slovenský 

poplatník je u všech typů mezd při daných podmínkách zatížený více než poplatník 

Český. Rozdíly vyplívají z odlišných sazeb daně z příjmů FO a možnosti uplatňovat slevy 

a daňová zvýhodnění. Sazba daně z příjmů v České republice je 15% plus 7% solidárního 

zvýšení daně u příjmů přesahujících 48násobek průměrné mzdy za celý rok. 

Na Slovensku je to pak 19% a 25%. Progresivní sazbu 25% uplatní slovenský poplatník 

u příjmů, které u základu daně překročily částku 35 022,31 EUR (176,8násobek platného 

životního minima). Dalším rozdílem jsou sazby u SP a ZP, které se ovšem výrazně neliší. 

Nejvýraznější rozdíl je u SP za zaměstnance. Rozdíl ve výpočtu zálohy na daň je patrný 

z tabulek uvedených u jednotlivých příkladů. Hodnoty v grafu jsou procentním 

vyjádřením zálohy na daň nebo daňového bonusu k hrubé mzdě. 

3.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

Tato kapitola srovná stejné příjmy osob samostatně výdělečně činných. Zvolený kurz na 

přepočet příjmů je 27 Kč za 1 EUR. Oba poplatníci budou podrobeni stejným 

podmínkám, uvedeným před jednotlivými příklady. Z důvodu zjednodušení nebude 

v příkladech počítáno s odvody SP a ZP. 

1. příklad – ČR 

Pan Čech 35 let (ženatý, 2 děti), občan České republiky, je OSVČ. V roce 2015 dosáhl 

pan Čech příjmů ve výši 2 334 150 Kč a skutečných výdajů ve výši 939 060 Kč. 

Manželka pana Čecha neměla v roce 2015 žádné vlastní příjmy. Obě děti navštěvují 

základní školu. V roce 2015 také poskytl dar Červenému kříži ve výši 40 500 Kč. 

V případě uplatnění paušálu pan Čech použije 60% z příjmů ze živnostenského podnikání 

(živnost volná), nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč. Použitím 

paušálních výdajů ztrácí český poplatník možnost využití slevy na manželku a daňového 

zvýhodnění na vyživované děti. Porovnání neuplatnění čí uplatnění paušálu ukazují 

tabulky níže. 
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Položka Částka 

Příjmy 2 334 150 Kč 

Výdaje 939 060 Kč 

Základ daně 1 395 090 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 1 395 000 Kč 

Nezdanitelné položky základu daně 40 500 Kč 

Základ daně bez nezdanitelných položek 1 354 500 Kč 

Daň 15% 203 175 Kč 

Solidární zvýšení daně 7% 8 243 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč  

Sleva na manželku 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění na dvě děti 29 208 Kč 

Výsledná daň (nedoplatek) 132 530 Kč 
 

Tabulka 15: Příjmy ze samostatné činnosti (skutečné výdaje) – ČR (Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Příjmy 2 334 150 Kč 

Paušální výdaje (60%) 1 200 000 Kč 

Základ daně 1 134 150 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 1 134 100 Kč 

Nezdanitelné položky základu daně 40 500 Kč 

Základ daně bez nezdanitelných položek 1 093 600 Kč 

Daň 15% 164 040 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč  

Výsledná daň (nedoplatek) 139 200 Kč 
 

Tabulka 16: Příjmy ze samostatné činnosti (paušální výdaje) – ČR (Vlastní zpracování) 

 

2. příklad – SR 

Pan Slovák 35 let (ženatý, 2 děti), občan Slovenské republiky, je OSVČ. V roce 2015 

dosáhl pan Slovák příjmů ve výši 86 450 EUR a skutečných výdajů ve výši 34 780 EUR. 

Manželka pana Slováka neměla v roce 2015 žádné vlastní příjmy. Obě děti navštěvují 

základní školu. V roce 2015 také poskytl dar Červenému kříži ve výši 1 500 EUR. 

V případě uplatnění paušálu pan Slovák použije jednotnou 40% sazbu z příjmů, nejvýše 

lze však uplatnit výdaje do částky 5 040 EUR. Nezdanitelná část základu daně i 

nezdanitelná část základu daně na manželku je rovna nule, protože výpočtem rozdílu 

8 755,578 a jedné čtvrtiny základu daně za nezdanitelnou část poplatníka, respektive 
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rozdílu 12 558,906 a jedné čtvrtiny základu daně za nezdanitelnou část manželky je 

dosaženo záporných hodnot. 

Položka Částka 

Příjmy 86 450 EUR 

Výdaje 34 780 EUR 

Základ daně 51 670 EUR 

Nezdanitelná část základu daně (NZČD) 0 EUR 

Nezdanitelná část základu daně na manželku 0 EUR 

Daň 19% a 25% 10 816,16 EUR 

Daňový bonus na dvě děti 513,84 EUR 

Výsledná daň 10 302,32 EUR 
 

Tabulka 17: Příjmy ze samostatné činnosti – SR (Vlastní zpracování) 

 

Jelikož jsou paušální výdaje omezeny stropem 5 040 EUR za rok, který je výrazně nižší 

než skutečné výdaje, lze s určitostí říci, že použití skutečných výdajů je pro poplatníka 

mnohem výhodnější. Uvedený důvod je příčinnou absence tabulky znázorňující výpočet 

daňové povinnosti s použitím paušálu. 

 Komparace daňového zatížení příjmů ze samostatné činnosti 

Daňové zatížení příjmů ze samostatné činnosti je vyšší na straně slovenského poplatníka. 

Na rozdíl od České republiky (15%) je na Slovensku vyšší sazba (19% a 25%) a možnost 

uplatnění paušálních výdajů je zde pouze ve výši 40% platící pro všechny. Daný paušál 

je navíc možno uplatnit pouze do částky 5 040 EUR za rok. Česká republika má paušální 

výdaje rozdělené do několika skupin v rozmezí 30% až 80% podle typu daného příjmu a 

u nejnižšího z nich (30%) lze uplatnit výdaje až do výše 600 000 Kč za rok. V případě 

uplatnění paušálu však český poplatník ztrácí možnost uplatnění slevy na manželku 

(§ 35ba čZDP) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c čZDP). I přes toto 

omezení je zdanění příjmů ze závislé činnosti v České republice flexibilnější a pro 

poplatníka výhodnější. 
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3.3 Příjmy z kapitálového majetku 

Další dva příklady srovnají zdanění příjmů z kapitálového majetku. Použity budou stejné 

příjmy přepočítané kurzem 27 Kč za 1 EUR. 

1. příklad – ČR 

Pan Čech, občan České republiky, dosáhl za rok 2015 na následující kapitálové příjmy: 

 úroky 405 Kč z peněžních prostředků na soukromém účtu, 

 výnosy z cenných papírů ve výši 40 500 Kč (společnost se sídlem v ČR). 

Úroky na podnikatelském účtu a výnosy z cenných papírů společností se zahraničním 

sídlem tvoří dle české legislativy samostatný dílčí základ daně. Příjem je následně uveden 

v daňovém přiznání a zdaněn s ostatními příjmy z kapitálového majetku. 

 

Položka Částka 

Úroky a výnosy z kapitálového majetku 40 905 Kč 

Srážková daň 15% (§ 36) 6 136 Kč 

Úroky a výnosy po zdanění 34 769 Kč 
 

Tabulka 18: Uplatnění srážkové daně na kapitálové příjmy – ČR (Vlastní zpracování) 

 

2. příklad – SR 

Pan Slovák, občan Slovenské republiky, dosáhl za rok 2015 na následující kapitálové 

příjmy: 

 úroky 15 EUR z peněžních prostředků na soukromém účtu, 

 výnosy z cenných papírů ve výši 1500 EUR (společnost se sídlem v SR). 

Dle sZDP je úrok na podnikatelském účtu a výnosy z akcií společností se zahraničním 

sídlem součástí zvláštního základu daně z kapitálového majetku (§ 7 sZDP). Příjmy 

budou uvedeny v daňovém přiznání a zdaněny s ostatními příjmy pana Slováka. 
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Položka Částka 

Úroky a výnosy z kapitálového majetku 1 515 EUR 

Srážková daň 19% (§ 43) 287,85 EUR 

Úroky a výnosy po zdanění 1 227,15 EUR 
 

Tabulka 19: Uplatnění srážkové daně na kapitálové příjmy – SR (Vlastní zpracování) 

 

 Komparace daňového zatížení příjmů z kapitálového majetku 

Rozdíly jsou zejména v použití rozdílných sazeb u srážkové daně, která je odlišná jako 

v případě sazby daně z příjmů FO. Výše uvedené příjmy jsou v obou státech zdaňovány 

velmi podobně. 

3.4 Příjmy z nájmu 

V následujících příkladech bude provedeno srovnání stejných příjmů z nájmu ve 

sledovaných státech. Pro přepočet koruna na eura platí opět vztah 27 Kč za 1 EUR. 

1. příklad – ČR 

Pan Čech (ženatý, bezdětný) pronajímal během roku 2015 své dva byty v Brně. Za byty 

dostával 12 960 Kč a 16 740 Kč měsíčně. Měsíční náklady spojené s byty činili 3 240 Kč 

a 4 185 Kč. Byty pronajímal pan Čech celý rok 2015. Celkové příjmy tedy dělají 356 400 

Kč a celkové skutečné výdaje 89 100 Kč. Manželka pana Čecha nedosahuje za rok 2015 

žádných vlastních příjmů. 

Při použití paušálních výdajů ve výší 30% by si pan Čech nemohl uplatnit slevu na 

manželku. Skutečné výdaje jsou ovšem nižší než uvedených 30%, proto zde budou 

uvedeny obě varianty. 
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Položka Částka 

Příjmy 356 400 Kč 

Výdaje 89 100 Kč 

Základ daně 267 300 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 267 300 Kč 

Daň 15% 40 095 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč  

Sleva na manželku 24 840 Kč 

Výsledná daň 0 Kč 
 

Tabulka 20: Příjmy z nájmu (skutečné výdaje) – ČR (Vlastní zpracování) 

 

Položka Částka 

Příjmy 356 400 Kč 

Paušální výdaje (30%) 106 920 Kč 

Základ daně 249 480 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 249 400 Kč 

Daň 15% 37 410 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč  

Výsledná daň (nedoplatek) 12 570 Kč 
 

Tabulka 21: Příjmy z nájmu (paušální výdaje) – ČR (Vlastní zpracování) 

 

2. příklad – SR 

Pan Slovák (ženatý, bezdětný) pronajímal během roku 2015 své dva byty v Trenčíně. Za 

byty dostával 480 EUR a 620 EUR měsíčně. Měsíční náklady spojené s byty činili 

120 EUR a 155 EUR. Byty pronajímal pan Slovák celý rok 2015. Celkové příjmy tedy 

dělají 13 200 EUR a celkové skutečné výdaje 3 300 EUR. Manželka pana Slováka 

nedosahuje za rok 2015 žádných vlastních příjmů. 

Podle sZDP je u příjmu z pronájmu osvobozený příjem do výše 500 EUR a uplatnit lze 

pouze skutečné výdaje na řádný provoz. Příjmy tedy budou 12 700 EUR (13 200 – 500) 

a výdaje 3 175 EUR ((12 700/13 200) * 3 300). Pokud pan Slovák dosáhl v roce 2015 

pouze příjmů z pronájmu, nemůže si uplatnit nezdanitelnou část základu daně ani 

nezdanitelnou část základu daně na manželku. 
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Položka Částka 

Příjmy 12 700 EUR 

Výdaje 3 175 EUR 

Základ daně 9 525 EUR 

Daň 19% 1 809,75 EUR 
 

Tabulka 22: Příjmy z nájmu – SR (Vlastní zpracování) 

 

 Komparace daňového zatížení příjmů z nájmu 

V případě příjmů z nájmu je slovenský poplatník zatížen podstatně více než poplatník 

český. Jako u všech příjmů je rozdílem sazba daně. Mezi další odlišnosti těchto 

konkrétních příjmů patří možnost použití paušálních výdajů u českého poplatníka. Česká 

republika dává možnost výběru mezi paušálem a skutečnými výdaji. V neposlední řadě 

je velký rozdíl v uplatnění slev a daňových zvýhodnění. Slovensko umožňuje použití 

nezdanitelné části základu daně a nezdanitelné části základu daně na manželku pouze 

v případě, že příjmy z nájmu nejsou jedinými příjmy poplatníka. Pokud je nemovitost 

zařazena do obchodního majetku slovenského poplatníka, může si tento poplatník uplatnit 

prokazatelné výdaje spojené s danou nemovitostí. V případě, že nemovitost není zařazena 

do obchodního majetku lze uplatnit jen skutečné výdaje na řádný provoz. 

3.5 Ostatní příjmy 

Poplatníci obou srovnávaných států budou dosahovat v následujících modelových 

příkladech stejných příjmů. Převod uvedených příjmů je proveden stanoveným kurzem 

27 Kč za 1 EUR. 

1. příklad – ČR 

Pan Čech, občan České republiky, v roce 2015 dosáhl těchto ostatních příjmů: 

 výher na sázkovém internetovém portále ve výši 75 060 Kč, 

 příjmu z prodeje nemovité věci ve výši 3 402 000 Kč. 
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Prodaný byt koupil pan Čech na konci roku 2012 za cenu 2 970 000 Kč a trvalé bydliště 

v něm měl posledních 10 měsíců. Příjem z prodeje nepoužije pan Čech na uspokojení 

vlastní bytové potřeby. Výhry ze sázek jsou osvobozeny. 

Položka Částka 

Příjmy 3 402 000 Kč 

Výdaje 2 970 000 Kč 

Základ daně 432 000 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 432 000 Kč 

Daň 15% 64 800 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč  

Výsledná daň (nedoplatek) 39 960 Kč 
 

Tabulka 23: Zdanění ostatních příjmů – ČR (Vlastní zpracování) 

 

2 – příklad – SR 

Pan Slovák, občan Slovenské republiky, v roce 2015 dosáhl těchto ostatních příjmů: 

 výher na sázkovém internetovém portále ve výši 2 780 EUR, 

 příjmu z prodeje nemovité věci ve výši 110 000 EUR. 

Pan Slovák byt vlastní od konce roku 2012 a trvalé bydliště v něm měl posledních 

10 měsíců roku 2015. Pořizovací cena bytu byla 150 000 EUR. Výhry ze sázek jsou 

osvobozeny. 

Položka Částka 

Příjmy 126 000 EUR 

Výdaje 110 000 EUR 

Základ daně 16 000 EUR 

Daň 19% 3 040 EUR 
 

Tabulka 24: Zdanění ostatních příjmů – SR (Vlastní zpracování) 
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 Komparace daňového zatížení ostatních příjmů 

V obou srovnávaných státech jsou osvobozeny výhry ze sázek. V případě prodeje 

nemovitostí je osvobozováno, pokud uplyne doba 5 let od nabytí nemovitosti nebo v něm 

měl poplatník trvalé bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem. Tato podmínka 

platí jak v České republice, tak i na Slovensku. Pro českého poplatníka dále platí, že je 

osvobozený příjem z prodeje nemovitosti v případě, že v něm měl poplatník trvalé 

bydliště po dobu kratší než 2 roky bezprostředně před prodejem, ale přijaté peníze použije 

na uspokojení vlastní bytové potřeby. Dalšími rozdíly jsou pak použitá sazba a sleva na 

poplatníka uplatněná v České republice. Legislativa České republiky zařazuje ostatní 

příjmy do § 10 čZDP, ale podle legislativy Slovenské republiky jsou ostatní příjmy 

zařazeny do § 8 sZDP. 

3.6 Návrhy optimalizace daňové povinnosti a změn legislativy 

 Návrhy optimalizace pro poplatníka České republiky 

Nejlepší optimalizace je dosaženo využitím všech prostředků ze čZDP pro maximální 

snížení výsledné daňové povinnosti poplatníka. Je důležité správně určit, do kterého 

paragrafu příjmy spadají a vědět, které z výhod lze použít. 

U příjmu ze závislé činnosti je pro poplatníka výhodné podepsat u zaměstnavatele 

prohlášení k dani, které umožňuje uplatnění slev na dani a daňových zvýhodnění. Příjmy 

ze samostatné činnosti a příjmy z nájmu ovlivňuje především rozhodnutí, zda použít 

paušální výdaje či nikoliv. Paušál usnadňuje poplatníkovi výpočet daňové povinnosti, 

avšak vylučuje uplatnění slev na manžela a daňového zvýhodnění na dítě. Výše 

uplatněného paušálu je možná pouze do určité částky. Skutečné výdaje takovéto omezení 

nemají, ale uplatnění těchto výdajů je spojené se složitější administrativou. 

Prostředků pro snížení daně má poplatní několik. Uplatnění nezdanitelných částí daně, 

odčitatelných položek, slev na dani a daňových zvýhodnění. Všechny jmenované 

prostředky ke snížení daňové povinnosti jsou popsány v čZDP. Sleva na poplatníka je 
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nejzákladnější slevou na dani v České republice a jeden z hlavních rozdílů zdaňování 

příjmů FO u nás a na Slovensku. 

 Návrhy změn české legislativy 

Česká legislativa je v mnohém jednodušší a přehlednější než legislativa Slovenská. 

Jedním z mála návrhů na zlepšení je zrušení super hrubé mzdy, která je určitým unikátem 

České republiky a navyšuje sazbu daně z příjmů fyzických osob. Je potřeba pracovat na 

tom, aby byl daňový systém ČR srozumitelný a důvěryhodný především pro poplatníka. 

Dalším místem možné úpravy jsou paušální výdaje. Úpravu snížením. 

 Návrhy optimalizace pro poplatníka Slovenské republiky 

Stejně jako v případě České republiky je nejlepší optimalizace výsledné daňové 

povinnosti dosaženo využitím všech prostředků, které se nachází v sZDP. Slovensko však 

na rozdíl od České republiky nemá možnost využívat tolik prostředků. Snížení daně je 

prováděno skrz nezdanitelnou část základu daně na poplatníka (daňovníka), 

nezdanitelnou část základu daně na manželku a daňového bonusu na dítě. 

Stejné je i doporučení pro slovenského poplatníka u závislé činnosti podepsat prohlášení 

k dani a mít možnost výše uvedené prostředky využít. U příjmů ze samostatné činnosti je 

opět velmi důležité určit, zda budou uplatněny skutečné výdaje nebo výdaje paušální. 

Slovensko má pouze jednu paušální sazbu a to 40%, ovšem výdaje uplatněné paušálem 

nesmí překročit 5 040 EUR. 

Dalším prvkem optimalizace na slovenské straně je využití osvobození u příjmů z nájmu. 

Částka osvobozených příjmů je 500 EUR. Stejným poměrem jsou sníženy i výdaje 

poplatníka. Daňový bonus, který poplatníci na Slovensku využívají je ve výši 

256,92 EUR za rok na každé vyživované dítě. V České republice má částka od prvního 

do třetího dítěte vzestupný charakter. 
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 Návrhy změn slovenské legislativy 

Poplatník na Slovensku je podroben přísnější právní úpravě, která nenabízí tolik možností 

optimalizovat daňovou povinnost daně z příjmů FO jako právní úprava v České republice. 

Pracuje se progresivní sazbou daně, ale nevyužívá super hrubou mzdu. Také zahrnuje 

pouze jednu procentuální sazbu paušálních výdajů s nižší maximálně uplatněnou částkou.  

Slovenská legislativa by mohla pracovat se slevou na poplatníka stejně jako ta česká. 

Slovenský zákon také neuvádí tolik přesných číselných částek. Velmi často pracuje 

s násobky minimální mzdy. Slovenský poplatník tak může být nucen pracovat i s jinými 

právními předpisy.  
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ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce byla komparace zdaňování příjmů fyzických osob 

v České republice a na Slovensku. Před rozdělením do dvou hlavních kapitol bylo 

zapotřebí vymezit důležité cíle a vysvětlit metodiku, která je použita v dalších 

částech práce. 

V první, teoretické části, jsou popsány daňové systémy obou zemí, provedena 

charakteristika daně z příjmů fyzických osob a vysvětlen teoretický postup zdaňování 

příjmů spadající do této daně. 

V druhé, analytické části, šlo o praktické využití teoretických znalostí na příkladech 

fiktivních subjektů v jednotlivých státech. Výsledkem bylo srovnání daňového zatížení 

jednotlivých příjmů u těchto subjektů. Oba systémy měli mnoho společných prvků, ale 

na druhou stranu také několik odlišností. Součástí kapitoly bylo i navržení optimalizace 

daňové povinnosti subjektů ve vybraných zemích a návrhy úpravy legislativy v České 

republice a na Slovensku. 

Práce ukázala nedostatky ve zdaňování příjmů fyzických osob v obou právních úpravách. 

Oba státy by aplikací prvků druhého státu mohly dosáhnout efektivnějšího zdaňování 

a také lepší daňové morálky. Některé odstranitelné nedostatky by znamenaly užitek pro 

poplatníka, jiné naopak užitek pro stát. 

Daň z přijmu fyzických osob je nedílnou součástí denní práce podnikatelských i jiných 

subjektů. Z důvodu každoročních změn v legislativě je problematika zdaňování příjmů 

fyzických osob velmi proměnlivá, a to představuje jistou nevýhodu pro subjekty pracující 

s touto daní.  
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